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مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم

العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
االجتماع األول
بيونغ تشانغ ،جمهورية كوريا 31-31 ،أكتوبر/تشرين األول 4132
*
البند  9من جدول األعمال المؤقت

الرصد واإلبالغ (المادة )92
مذكرة من األمين التنفيذي

أوال-

مقدمة

تقتضي المادة  49من بروتوكول ناغويا أن ترصد األطراف تنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول ،على الفترات وفي
-3
الشكل الذي يحدده مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ،وتقديم تقرير إلى مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في البروتوكول عن التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول.
وفي اجتماعه الحادي عشر ،قرر مؤتمر األطراف في الفقرة  6من المقرر  3/33أن تنظر اللجنة الحكومية الدولية
-4
المفتوح العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا (اللجنة الحكومية الدولية) في بند "الرصد واإلبالغ (المادة  ")49في اجتماعها
الثالث تحضي ار لالجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغويا.
ونظر االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية في هذه القضية 1،وطلب إلى األمين التنفيذي ،إعداد مشروع شكل
-1
التقرير الوطني المؤقت لينظر فيه االجتماع األول لألطراف في البروتوكول ،مع األخذ بعين االعتبار الحاجة إلى متطلبات
إبالغ واضحة وبسيطة (الفقرة  3من التوصية  .)1/1وأوصت أيضا بما يلي بشأن مشروع اإلبالغ:
أن يتجنب االزدواجية في المعلومات المتاحة أصال في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم
(أ)
المنافع والتقارير الوطنية المقدمة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي؛
أن يتألف من أسئلة بسيطة منظمة تسمح بالمرونة في الرد عند ملء الخانات ،وأن يتيح كذلك تقديم
(ب)
معلومات سردية ،وال سيما بشأن الصعوبات التي صودفت في تنفيذ بروتوكول ناغويا؛

*.UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1
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انظر الوثيقة  UNEP/CBD/ICNP/3/9للمزيد من المعلومات.
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أن يسمح بتقديم المعلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،بما في ذلك
(ج)
خيار تقديم معلومات عن طريق غير اإلنترنت.
وفي ضوء ما تقدم ،أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة .ويقدم القسم ثانيا ،وفقا لإلرشادات التي قدمتها اللجنة الحكومية
-2
الدولية (التوصية  ،)1/1المزيد من التوضيح بشأن المعايير المقترحة لتطوير شكل التقرير الوطني المؤقت واالستفادة منه؛
ويتضمن القسم ثالثا قضايا لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ويتضمن المرفق مشروع
المبادئ التوجيهية وشكل التقرير الوطني المؤقت لينظر فيه ويعتمده مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول.

ثانيا -معايير إعداد التقرير الوطني المؤقت واالستفادة منه
ألف-

تجنب االزدواجية فيما يتعلق بتقديم المعلومات المتاحة بالفعل من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن
الحصول وتقاسم المنافع

من أجل تجنب االزدواجية في تقديم المعلومات واالستفادة القصوى من المعلومات التي أتيحت بالفعل من خالل غرفة
-5
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،يقترح أن يستكمل التقرير الوطني المؤقت المعلومات المتاحة بالفعل في غرفة
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع .وسوف تتاح للبلدان إمكانية ربط السجالت الوطنية والمرجعية المتاحة بالفعل
في غرفة تبادل المعلومات التي نشرتها السلطة المعنية بالنشر 2بمختلف أقسام التقرير الوطني المؤقت .وعند تجميع المعلومات
لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ،فإنه باإلضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير الوطني
المؤقت ،سوف تدرج األمانة أيضا المعلومات ذات الصلة التي سبق نشرها في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم
المنافع ،ومن بينها معلومات عن:
(أ)

نقاط االتصال الوطنية؛

(ب)

السلطة/السلطات الوطنية المختصة؛

(ج)

نقاط التفتيش؛

(د)

عدد التصاريح أو ما يعادلها التي تشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا؛

(ه)

عدد بالغات نقاط التفتيش.

وعند إعداد التقرير الوطني المؤقت ،يمكن أن تغتنم البلدان الفرصة لضمان أن جميع المعلومات الوطنية ذات الصلة
-6
أتيحت بالفعل لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وأن السجالت الحالية المتاحة في غرفة تبادل المعلومات

 2دعت اللجنة الحكومية الدولية األطراف في اجتماعها الثالث إلى تعيين سلطة نشر ومستخدم وطني معتمد أو أكثر بهدف الوصول إلى وجود غرفة
تعمل بكامل طاقتها لتبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بحلول موعد دخول بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ (الفقرة  1من التوصية .)2/1

ووفقا لذلك ،دعا األمين التنفيذي بموجب اإلخطار  )SCBD/ABS/BG/aba/83333( 125-4132المؤرخ  43مارس/آذار  4132والرسالة التذكيرية
المؤرخة  41مايو/أيار  4132األطراف إلى تعيين سلطة النشر ،ومستخدم وطني معتمد أو أكثر إذا كانت ترغب في ذلك .وتقترح الوثيقة
 UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2/Add.1بشأن مشروع أساليب تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن تقوم نقطة االتصال
الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع بإبالغ األمانة بتعيين سلطة النشر لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع .واحدى المهام
المقترحة لسلطة النشر هي أن تأذن بنشر جميع السجالت الوطنية المسجلة لدى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع .ولمزيد من
المعلومات ،يرجى االطالع أيضا على تقرير عن التقدم المحرز والتعليقات الواردة عن تنفيذ المرحلة التجريبية من غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول
وتقاسم (.)UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2
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بها أحدث المعلومات .ويمكن أن تتصل األمانة بالبلدان في حاالت وجود اختالفات بين المعلومات الواردة في السجالت
المتاحة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع والمعلومات المقدمة من خالل التقرير الوطني المؤقت.

باء-

إد ارج أسئلة بسيطة تسمح بتوفير معلومات سردية

يتضمن مشروع شكل اإلبالغ المؤقت المقترح في المرفق بهذه الوثيقة أسئلة بسيطة يجاب عليها بنعم أو بال بشأن
-1
تنفيذ التزامات البروتوكول وتعطي للبلدان المرونة لتوفير معلومات سردية.
وتحدد األسئلة التي تستند إلى التزامات األطراف بموجب البروتوكول بوصفها إلزامية وتوضع عليها عالمة النجمة.
-8
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن بعض األسئلة ال تستند بشكل صارم إلى أحكام البروتوكول وتحدد بوصفها طوعية.
-9

وفي نهاية كل قسم فرعي ،تتاح خانة لتقديم معلومات إضافية بحيث تتيح فرصة للبلدان بأن تصف التحديات

والصعوبات الرئيسية التي واجهتها في تنفيذ االلتزامات ذات الصلة التي حددها البروتوكول وربط سجالت غرفة تبادل
المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع القائمة أو مواقع اإلنترنت أو تحميل الوثائق.

جيم-

السماح بتقديم المعلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،بما في ذلك
خيار تقديم المعلومات عن طريق غير اإلنترنت

 -31تشجع البلدان على تقديم التقرير الوطني المؤقت عبر اإلنترنت من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول
وتقاسم المنافع ،ولكن ستتاح للبلدان إمكانية تقديم المعلومات عن طريق غير اإلنترنت وستتيح األمانة المعلومات على اإلنترنت
نيابة عنهم.

دال-

تجنب االزدواجية فيما يتعلق بتقديم المعلومات المتاحة بالفعل من خالل التقارير الوطنية المقدمة بموجب
اتفاقية التنوع البيولوجي

 -33طلبت األطراف في االتفاقية أن تقدم تقاريرها الوطنية الخامسة قبل  13مارس/آذار  4132لينظر فيها االجتماع
الثاني عشر لمؤتمر األطراف .وال تقدم التقارير الوطنية حاليا عن طريق اإلنترنت .وفي الوقت نفسه ،يجري إعداد أداة طوعية
لتقديم التقارير عبر اإلنترنت استجابة للفقرة  31من المقرر  8/32والفقرة ( 1ه) من المقرر  .4/31وتسمح هذه األداة لألطراف
في االتفاقية بأن تقدم تقري ار عن التقدم المحرز نحو تنفيذ األهداف الوطنية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي .ومن المتوقع أن يبدأ
العمل بهذه األداة بعد االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف واتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات 3،وفقا لمقرر
يصدره االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف وفقا لتوصية االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص
الستعراض تنفيذ االتفاقية.
 -34وأصى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية ،في اجتماعه الخامس ،بأن يطلب
مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعد ،على أساس الخبرات والدروس المستفادة من إعداد التقرير الوطني الخامس
واستخدام األداة الطوعية إلعداد التقارير على اإلنترنت ،مقترحات بشأن التقرير الوطني السادس لتيسير اإلبالغ المبسط عن
القضايا التي تغطيها االتفاقية وبروتوكوليها ،فضال عن أي تحسين إضافي قد تكون هناك حاجة إليه في أداة إعداد التقارير
على اإلنترنت ،لينظر فيها الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه السادس أو الهيئة
4
الفرعية المعنية بالتنفيذ التي قد يتم إنشاؤها (الفقرة  34من التوصية .)4/5
3
4

للمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على.https://chm.cbd.int/management/national-reporting :
سينظر مؤتمر األطراف أيضا ،في اجتماعه الثاني عشر ،في اختصاصات هيئة فرعية محتملة بشأن التنفيذ لتحل محل الفريق العامل المفتوح

العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية وفقا للوالية المنصوص عليها في االختصاصات الواردة في المرفق بهذا المقرر.
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 -31ولذلك ،وضعت المقترحات التالية بهدف تجنب االزدواجية ،ومراعاة الوضع الحالي للتقارير الوطنية المقدمة بموجب
االتفاقية فضال عن األداة الطوعية لتقديم التقارير على اإلنترنت ،دون المساس بأنه يمكن استكشاف المزيد من الروابط في
مرحلة الحقة.
 -32وعلى أساس هذه الخلفية ،يقترح أن تتاح معلومات موحدة وذات الصلة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في
االتفاقية وغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،وخاصة ما يلي:
يمكن إتاحة التقارير الوطنية المؤقتة بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا المقدمة من خالل غرفة تبادل المعلومات
(أ)
بشأن الحصول وتقاسم المنافع في المعلومات القطرية بشأن األداة الطوعية لإلبالغ على اإلنترنت المدرجة في غرفة تبادل
المعلومات تحت بند "تقارير أخرى"؛
يمكن إتاحة المعلومات المقدمة عن األهداف والمؤشرات الوطنية المتعلقة بالهدف  36من أهداف أيشي
(ب)
للتنوع البيولوجي من خالل األداة الطوعية لإلبالغ على اإلنترنت متاحة من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول
وتقاسم المنافع كجزء من المالمح القطرية؛
يمكن إتاحة المعلومات المقدمة من خالل الشكل الموحد بشأن تنفيذ األنشطة من خالل األداة الطوعية
(ج)
لإلبالغ على اإلنترنت التابعة لغرفة تبادل المعلومات في االتفاقية في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
ويمكن للبلدان أن توفر وصلة بهذه السجالت في التقرير الوطني المؤقت عن تنفيذ بروتوكول ناغويا إذا كانت ترغب في ذلك.

هاء-

التقرير الوطني المؤقت كأداة لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا

 -35يمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة مفيدة لكل من األطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا لتقييم مستوى
تنفيذ بروتوكول ناغويا ،فضال عن الثغرات واالحتياجات من حيث القدرات .ويمكن أن تعمل المعلومات المقدمة من خالل
التقرير الوطني المؤقت أيضا لتبادل الخبرات والتحديات والحلول وأفضل الممارسات بين البلدان فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول
ناغويا .وفي هذا الصدد ،يمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة قيمة لبناء وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ بروتوكول ناغويا
وتصميم أنشطة بناء القدرات على نحو أكثر فعالية.
 -36ويمكن إتاحة التقرير الوطني المؤقت كجزء من المالمح القطرية في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم
المنافع .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن تسمح وظيفة البحث أيضا بعمليات البحث داخل التقارير الوطنية المؤقتة.
 -31وأوصى االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية بأن يقدم التقرير الوطني المؤقت اثني عشر شه ار من االجتماع
الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول (تقريبا بحلول نهاية عام  .)4131ومن شأن التقديم المبكر
للتقرير الوطني المؤقت أن يساعد البلدان على تقييم مستوى االستعداد لتنفيذ بروتوكول ناغويا ،فضال عن تحديد الثغرات
واالحتياجات من حيث القدرات ويمكن أن يساعد في إعداد خط األساس لرصد التقدم المحرز في التنفيذ .ومن أجل تعظيم
الفوائد المحتملة من استخدام هذه األداة في دعم التنفيذ الفعال للبروتوكول ،يمكن تشجيع البلدان على تقديم التقرير الوطني
المؤقت فور إتاحة األداة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتحديثها على فترات منتظمة حتى اثني
عشر شه ار قبل االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف.
ير جديدا،
 -38ويمكن أن يكون أول تقرير وطني مؤقت بمثابة خط أساس وسيكون كل تقرير الحق يقدم ،في الواقع ،تقر ا
األمر الذي سيتيح رصد التقدم المحرز في التنفيذ على مر الزمن.
 -39ومن أجل تيسير هذه العملية ،يمكن دعوة األمين التنفيذي والشركاء إلى االستفادة من التقارير الوطنية المؤقتة
ومراعاتها عند تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا.
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ثالثا -عناصر مشروع مقرر
 -41قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في أن ينظر في ويعتمد مشروع المبادئ
التوجيهية وشكل التقرير الوطني المؤقت بشأن تنفيذ على بروتوكول ناغويا الواردين في المرفق بهذه الوثيقة.
 -43وقد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في أن ينظر أيضا في مشروع المقرر التالي
الذي أوصت به اللجنة الحكومية الدولية في الفقرة  4من التوصية :1/1

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
يطلب إلى األمين التنفيذي إتاحة شكل التقرير الوطني المؤقت المرفق بهذا المقرر من خالل غرفة تبادل
-3
المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،بما في ذلك خيار تقديم المعلومات بدون االتصال بشبكة اإلنترنت؛
ناغويا:

-4

يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى تقديم تقرير وطني مؤقت عن تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول

(أ)

بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة؛

(ب)

من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

(ج)
بروتوكول ناغويا؛

في غضون اثنى عشر شه ار قبل انعقاد االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في

يطلب إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات الواردة في التقارير الوطنية المؤقتة المستلمة والمعلومات
-1
المنشورة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع لكي ينظر فيها االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في البروتوكول ،وذلك كمساهمة من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في تقييم
واستعراض فعالية البروتوكول ،عمال بالمادة 13؛
-2

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

-5

يقرر النظر في وتيرة اإلبالغ في اجتماعه الثالث؛

يقرر كذلك اإلبقاء على شكل التقرير الوطني قيد االستعراض ،استنادا إلى المعلومات المرتدة الواردة من
-6
األطراف والخبرات المكتسبة.
 -44وباإلضافة إلى ذلك ،قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ،مع مراعاة القسم ثانيا
من هذه الوثيقة ،النظر فيما يلي:
أن يطلب إلى األمين التنفيذي ،في ضوء نتائج مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
(أ)
والتطورات بشأن غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،استعراض شكل التقرير الوطني المؤقت المرفق بهذه
الوثيقة واتاحته في أقرب وقت ممكن من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،مع مراعاة الحاجة إلى
تفادي االزدواجية فيما يتعلق بتقديم المعلومات المتاحة بالفعل من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
وآلية غرفة تبادل المعلومات؛
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أن يشجع األطراف والحكومات األخرى على تقديم التقرير الوطني المؤقت فور توافر شكل اإلبالغ من
(ب)
خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع من أجل إعداد خط األساس ،وتحديثه على فترات منتظمة حتى
قبل اثني عشر شه ار من االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا؛
أن يطلب إلى األمين التنفيذي ويدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى االستفادة
(ج)
من التقارير الوطنية المؤقتة ومراعاتها عند تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا.
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المرفق

مشروع المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني المؤقت بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا
مشروع شكل اإلبالغ التالي إلعداد التقرير الوطني المؤقت عن تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع المطلوب
بموجب المادة  49من البروتوكول هو عبارة عن سلسلة من األسئلة المعدة على أساس أحكام البروتوكول التي تنشئ التزامات
على األطراف في البروتوكول .وتحدد هذه األسئلة بوصفها إلزامية وتوضع عليها عالمة النجمة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن بعض األسئلة ال تستند بشكل صارم إلى أحكام البروتوكول وتحدد بوصفها طوعية .ويتم إدراجها في
شكل إعداد التقارير للمساهمة في تقييم واستعراض فعالية البروتوكول في سياق المادة  13وحصر التحديات والصعوبات التي
صودفت في تنفيذ البروتوكول ،والمقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.

ويمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة مفيدة لكل من األطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا لتقييم مستوى تنفيذ
بروتوكول ناغويا ،فضال عن الثغرات واالحتياجات من حيث القدرات ،وسوف يساعد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف
في البروتوكول على استعراض تنفيذ بروتوكول ناغويا بصورة منتظمة واصدار ،في حدود واليته ،المقررات الالزمة لتعزيز
التنفيذ الفعال وفقا للفقرة  2من المادة .46
ويمكن أن تعمل المعلومات المقدمة من خالل التقرير الوطني المؤقت أيضا لتبادل الخبرات والتحديات والحلول بين البلدان فيما
يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا .وفي هذا الصدد ،يمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة قيمة لبناء وتطوير القدرات الالزمة
لتنفيذ بروتوكول ناغويا وتصميم أنشطة بناء القدرات على نحو أكثر فعالية .وتشجع البلدان على تحديث التقرير المؤقت على
ير جديدا ،األمر الذي سيتيح رصد التقدم المحرز في التنفيذ على
فترات منتظمة وسيكون كل تقرير الحق يقدم ،في الواقع ،تقر ا
مر الزمن.
ويهدف الشكل إلى تقليل عبء اإلبالغ على البلدان وبالتالي فإن األسئلة بسيطة (اإلجابة بنعم أو ال) .وبصفة عامة ،يتبع هذه
أسئلة خانات إلدخال النصوص حيث يتم دعوة البلدان إلى اإلبالغ عن الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أحكام معينة من
البروتوكول وتقديم المزيد من المعلومات حول هذه المسائل من خالل الربط بسجالت غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول
وتقاسم المنافع القائمة أو مواقع اإلنترنت أو تحميل الوثائق .وهذه فرصة لتحديد الممارسات الجيدة والمعوقات فيما يتعلق بتنفيذ
بروتوكول ناغويا.
ومن أجل تجنب االزدواجية في تقديم المعلومات وتحقيق أقصى استفادة من المعلومات المتاحة بالفعل من خالل غرفة تبادل
المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،ستتاح للبلدان إمكانية ربط السجالت الوطنية والمرجعية القائمة في غرفة تبادل
المعلومات التي تنشرها السلطة المختصة بمختلف أقسام التقرير الوطني المؤقت إذا كانت ترغب في ذلك ،واال فإن األمانة،
عند تجميع المعلومات لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ،باإلضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير
الوطني المؤقت ،ستدرج أيضا المعلومات ذات الصلة التي سبق نشرها في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم
المنافع.
وعلى الرغم من عدم وجود حدود موضوعة على طول النص ،يدعى المشاركون إلى ضمان أن تكون اإلجابات ذات صلة
وموجزة قد اإلمكان للمساعدة في استعراض وتجميع المعلومات الواردة في التقارير.
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واألطراف مدعوة إلى تقديم أي معلومات أخرى في القسم المتاح في نهاية شكل التقرير .ويرحب األمين التنفيذي بأي تعليقات
بشأن مدى كفاية األسئلة والصعوبات في الرد على األسئلة ،وأي توصيات أخرى بشأن كيفية تحسين تلك المبادئ التوجيهية
الخاصة باإلبالغ.
وتوصى جميع األطراف بإشراك أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد التقرير من أجل ضمان وجود نهج تشاركي وشفاف
إعداده.
وتشجع البلدان على استخدام النسخة المتاحة على اإلنترنت من شكل اإلبالغ وتقديم التقرير من خالل غرفة تبادل المعلومات
بشأن الحصول وتقاسم المنافع وانتهاز الفرصة لتحديث واستعراض دقة المعلومات الوطنية القائمة في غرفة تبادل المعلومات
بشأن الحصول وتقاسم المنافع.
ولتقديم التقرير عن طريق غير اإلنترنت إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،يرجى استخدام الشكل غير
القابل للتعديل المقدم في ملف  Microsoft Wordوتوصى بأن ترسل البلدان التقرير عبر البريد اإللكتروني إلى األمانة على
العنوان  ،secretariat@cbd.intجنبا إلى جنب مع نسخة ممسوحة ضوئيا من الصفحة األخيرة الموقعة من السلطة المعنية
بالنشر في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع.
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التقرير الوطني المؤقت بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا
البلد
<اسم البلد>

 * -1البلد
معلومات عامة
 * -2هل هذا سجل جديد أو تعديل على سجل قائم:

5

سجل جديد
أو
تحديث لسجل قائم
<رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات>

 * -3مسؤول االتصال:

<رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات>

يرجى إدخال رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية الذي يحتوي على هذه
المعلومات ،أو إذا لم تكن مسجلة ،إرفاق الشكل الموحد بشأن "بيانات االتصال".

6

األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 -4هل بلدك طرف في بروتوكول ناغويا؟

نعم
أو
ال
في حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت هناك عملية
وطنية ليصبح البلد طرفا؟
نعم
يرجى تقديم موجز عن حالة العملية <إدخال النص>
أو
ال

يرجى تقديم موجز عن الصعوبات الرئيسية والتحديات التي صودفت في أن

يصبح البلد طرفا في بروتوكول ناغويا<:إدخال النص>
الهياكل المؤسسية لتنفيذ البروتوكول
 * -5هل عين بلدك نقطة اتصال وطنية على النحو
المنصوص عليه في المادة 13؟

نعم
أو
ال

يرجى تقديم موجز عن الصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في تعيين

نقطة اتصال وطنية<:إدخال النص>

5
6

ترد أرقام سجالت غرفة تبادل المعلومات في.http://absch.cbd.int :

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

نعم
أو
ال

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

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

نعم
أو
ال

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

 -8هل وضع بلدك آلية لخصيص أموال من الميزانية
لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

نعم

7

يرجى توفير المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت> :إدخال

النص<
 -9هل عين بلدك موظفين محددين إلدارة الوظائف
المتعلقة مباشرة بتنفيذي بروتوكول مونتلاير؟

نعم

8

في حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى اإلشارة إلى العدد:
واحد
أقل من 5
أقل من 11
 11فأكثر
أو
ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت> :إدخال

النص<
التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 * -11هل وضع بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم
المنافع لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

9

نعم
يوجد إطار محلي كامل لتنفيذ البروتوكول
توجد بعض التدابير لتنفيذ البروتوكول
يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<

7

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

9

هذا القسم من الشكل يراعي أحكام البروتوكول التي تتطلب أن تتخذ األطراف "تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية".

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

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

الحصول على موارد الجينية (المادة )6
نعم

 * -11هل يخضع الحصول على الموارد الجينية
للموافقة المسبقة عن علم على النحو المنصوص
عليه في المادة 1-6؟

في حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى ملء األقسام  12إلى  16أدناه.
أو
ال

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

 * -12هل لدى بلدك قواعد واجراءات عادلة غير
تعسفية بشأن الحصول على الموارد الجينية على
النحو المنصوص عليه في المادة (3-6ب)؟

نعم
أو
نعم إلى حد ما
أو
ال
في حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال

النص<
 * -13هل قدم بلدك معلومات بشأن التقم بطلب
للحصول على الموافقة المسبقة عن علم على
النحو المنصوص عليه في المادة (3-6ج)؟

نعم
أو
نعم إلى حد ما
أو
ال
نعم

 * -14هل يقتضي بلدك ق ار ار مكتوبا وواضحا وشفافا
من قبل سلطة وطنية مختصة على النحو

في حالة اختيار هذه اإلجابة :هل يقدم القرار المكتوب بطريقة فعالة من حيث

المنصوص عليه في المادة (3-6د)؟

التكاليف؟

نعم أو

ال

هل يقدم القرار المكتوب في وقت معقول؟
نعم أو

ال

يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن متوسط األطر الزمنية لتقديم القرار

المكتوب> :إدخال النص<
أو
ال
 * -15هل يقتضي بلدك الحصول على تصريح أو ما
يعادله في وقت الحصول على النحو المنصوص
عليه في المادة (3-6ه)؟
 * -16هل لدى بلدك قواعد واجراءات لإللزام بشروط

نعم
أو
ال
نعم
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متفق عليها بصورة متبادلة على النحو المنصوص

أو

عليه في المادة (3-6و)؟

نعم إلى حد ما
أو
ال

 -17معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية:
>إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
التقاسم العادل والمنصف للمنافع (المادة )5
 * -18هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم
المنافع لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد
الجينية فضال عن االستخدامات الالحقة والتسويق
التجاري على النحو المنصوص عليه في المادة
1-5؟

نعم
أو
نعم إلى حد ما
أو
ال
نعم

 * -19هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم
المنافع لضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام

أو

النحو المنصوص عليه في المادة 5-5؟

أو

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على

نعم إلى حد ما
ال

 -21معلومات إضافية:

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

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
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الحصول على الموارد الجينية للمجتمعات األصلية والمحلية وتقاسم منافعها
ال ينطبق

 * -21هل لدى المجتمعات األصلية والمحلية حقوق
منصوص عليها لمنح الحصول على الموارد
الجينية وفقا للقوانين المحددة في بلدك؟ (المادة
2-6؟)

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
ال
أو
نعم
في حالة اختيار هذه اإلجابة ،هل وضع بلدك معايير و/أو عمليات للحصول

على موافقة مسبقة عن علم أو موافقة أو إشراك المجتمعات األصلية والمحلية

على النحو المنصوص عليه في المادة ( 3-6و)؟
نعم أو

ال

هل وضع بلدك تدابير بهدف ضمان الحصول على موافقة مسبقة عن علم أو
موافقة أو إشراك المجتمعات األصلية والمحلية على النحو المنصوص عليه في
المادة 2-6؟
نعم أو

ال

هل لدى بلدك تدابير بهدف ضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد
الجينية التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية مع المجتمعات األصلية
والمحلية على النحو المنصوص عليه في المادة 2-5؟
نعم أو
 -22معلومات إضافية:

ال

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

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
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اعتبارات خاصة (المادة )8
 * -23عند إعداد وتنفيذ تدابير بشأن الحصول وتقاسم
المنافع ،هل قام بلدك بما يلي:

تهيئة ا لظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام على النحو المنصوص عليه في المادة (8أ)؟
نعم أو

نعم إلى حد ما أو

ال

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أولى االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ الحالية أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر
أو الحيوانات أو النباتات على النحو المنصوص عليه في المادة (8ب)؟
نعم أو

نعم إلى حد ما أو

ال

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
النظر في أهمية الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها الخاص لألمن الغذائي على النحو
المنصوص عليه في المادة (8ج)؟
نعم أو

نعم إلى حد ما أو

ال

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
 -24معلومات إضافية:

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

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
االمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنييمية المحلية للحصول وتقاسم المنافع (المادة )15
نعم أو

 -25هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم

نعم إلى حد ما

المنافع تنص على الحصول على الموارد الجينية

في حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدك اتخذ تدابير

المسبقة عن علم ومع وضع شروط متفق عليها

المادة .2-15

المستخدمة داخل واليته القضائية وفقا للموافقة

لمعالجة حاالت عدم االمتثال لتلك التدابير على النحو المنصوص عليه في

بصورة متبادلة حسبما تنص عليه تدابير الحصول

نعم أو

وتقاسم المنافع لدولة طرف أخرى على النحو

ال

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

المنصوص عليه في المادة 1-15؟

الحصول وتقاسم المنافع على النحو المنصوص إليه في المادة 3-15؟
نعم
يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
ال
أو
ال
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 -26معلومات إضافية:

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

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
االمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنييمية للحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية (المادة )16
نعم أو

 * -27هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم

نعم إلى حد ما

المنافع تنص على أن الحصول على المعارف

في حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدك اتخذ تدابير

داخل واليته القضائية يتم وفقا للموافقة المسبقة عن

المادة .2-16

والمحلية مع وضع شروط متفق عليها بصورة

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

التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المستخدمة

لمعالجة حاالت عدم االمتثال لتلك التدابير على النحو المنصوص عليه في

علم أو موافقة أو إشراك المجتمعات األصلية

نعم أو

متبادلة حسبما تنص عليه تدابير الحصول وتقاسم

الحصول وتقاسم المنافع على النحو المنصوص إليه في المادة 3-16؟

المنافع للطرف اآلخر الذي توجد به هذه
المجتمعات األصلية والمحلية على النحو
المنصوص عليه في المادة 1-16؟
 -28معلومات إضافية:

ال

نعم أو

ال

أو
ال

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

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية (المادتان  7و)12
ال ينطبق

 * -29هل اتخذ بلدك تدابير لضمان الحصول على
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي
تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية بموافقة
مسبقة عن علم أو قبول ومشاركة هذه المجتمعات

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

األصلية والمحلية وأنه تم إبرام شروط متفق عليها
بصورة متبادلة على النحو المنصوص عليه في
المادة 7؟

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

يرعي بلدك القوانين
 * -31عند تنفيذ البروتوكول ،هل ا
العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية وبروتوكوالتها
واجراءاتها المحلية فيما يتعلق بالمعارف التقليدية
المرتبطة بالموارد الجينية على النحو المنصوص
عليه في المادة 1-12؟

نعم إلى حد ما

ال ينطبق
أو
نعم أو

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
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أو
ال
 * -31هل وضع بلدك آليات إلبالغ المستخدمين
المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد عن
التزاماتهم على النحو المنصوص عليه في المادة

ال ينطبق
أو
نعم أو

2-12؟

نعم إلى حد ما

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

 -32هل يدعم بلدك إعداد المجتمعات األصلية والمحلية
لألدوات التالية على النحو المنصوص عليه في
المادة 3-12؟

ال ينطبق
أو
بروتوكوال مجتمعية
يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
و
متطلبات دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
و
بنود تعاقدية نموذجية
يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<

 * -33هل يسعى بلدك إلى عدم تقييد االستخدام
المألوف للموارد الجينية وتبادل الموارد الجينية
والمعارف التقليدية المرتبطة بها داخل المجتمعات

ال ينطبق
أو
نعم أو

األصلية والمحلية وفيما بينها على النحو
المنصوص عليه في المادة 4-12؟

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة> :إدخال النص<
أو
ال

 -34معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع التدابير المتعلقة
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<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
المساهمة في الحفي واالستخدام المستدام (المادة )9
 * -35هل أتاح بلدك المعلومات التالية لغرفة تبادل
المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع على
النحو المنصوص عليه في المادة 2-14؟

تدابير تشريعية وادارية وسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع
نعم أو

ال

معلومات عن نقطة االتصال الوطنية
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نعم أو

ال

معلومات عن السلطة/السلطات الوطنية المختصة
نعم أو

ال

التصاريح أو ما يعادلها الصادرة وقت الحصول كدليل على إصدار ق ار ار بشأن الموافقة
المسبقة عن علم ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة
نعم أو
 -36معلومات إضافية:

ال

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في إتاحة المعلومات على
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع> :إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
المساهمة في الحفي واالستخدام المستدام (المادة )9
نعم أو

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

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

9؟
 -38معلومات إضافية:

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية:
>إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
التعاون عبر الحدود (المادة )11
نعم أو

 * -39هل يتعاون بلدك بغية تنفيذ هذا البروتوكول في
الحاالت التي توجد فيها نفس الموارد الجينية في
الموقع الطبيعي داخل إقليم أكثر من طرف واحد
على النحو المنصوص عليه في المادة 1-11؟

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
ال
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نعم أو

 * -41هل يتعاون بلدك بغية تنفيذ هذا البروتوكول في
الحاالت التي توجد فيها نفس المعارف التقليدية
المرتبطة بالموارد الجينية بين مجتمع واحد أو أكثر
من المجتمعات األصلية والمحلية في عدة أطراف

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

على النحو المنصوص عليه في المادة 2-11؟
 -41معلومات إضافية:

نعم إلى حد ما

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

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
رصد واستخدام الموارد الجينية (المادة )17
نعم أو

 * -42هل يقتضي بلدك من مستخدمي الموارد الجينية
تقديم معلومات عن الموافقة المسبقة عن علم إلى

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<

مصدر المورد الجيني إلبرام الشروط المتفق عليها

في حالة اختيار هذه اإلجابة ،هل اتخذ بلدك تدابير لمعالجة حاالت عدم

بصورة متبادلة و/أو استخدام الموارد الجينية عند

االمتثال؟

نقطة تفتيش معينة حسب االقتضاء على النحو

نعم

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

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
ال
أو
ال
نعم

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

أو

تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

أو

الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم والى غرفة
على النحو المنصوص عليه في المادة

نعم إلى حد ما
ال

(1-17أ)()3؟

نعم أو

 * -44هل اتخذ بلدك تدابير لتشجيع مستخدمي
ومقدمي الموارد الجينية على إدراج أحكام في
الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لتقاسم
المعلومات بشأن تنفيذ هذه الشروط على النحو
المنصوص عليه في المادة (1-17ب)؟

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
ال
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نعم أو

 * -45هل يشجع بلدك استخدام أدوات ونظم اتصال
فعالة من حيث التكاليف على النحو المنصوص
عليه في المادة (1-17ج)؟

نعم إلى حد ما

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

 -46معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية:
>إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (المادة )18
نعم أو

 * -47هل يشجع بلدك على إدراج أحكام الشروط
المتفق عليها بصورة متبادلة لتغطية تسوية
المنازعات على النحو المنصوص عليه في المادة
( 1-18أ) و(ب) و(ج)؟

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

 * -48هل يكفل بلدك إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة

نعم أو

بموجب نظمه القانونية في حاالت المنازعات
الناشئة عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
على النحو المنصوص عليه في المادة 2-18؟
 * -49هل اتخذ بلدك تدابير تتعلق بالنقاط التالية على

نعم إلى حد ما

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
ال
اللجوء إلى العدالة؟

النحو المنصوص عليه في المادة 3-18؟

نعم أو

نعم إلى حد ما أو

ال

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
و
استخدام آليات فيما يتعلق باالعتراف المتبادل باألحكام وق ار ارت التحكيم األجنبية وانفاذها؟
نعم أو

نعم إلى حد ما أو

ال

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

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية:
>إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير (المادتان  19و)21
 * -51هل يشجع بلدك على إعداد وتحديث واستخدام

نعم أو

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

بنود تعاقدية نموذجية للشروط المتفق عليها بصورة
متبادلة على النحو المنصوص عليه في المادة
19؟

أو
ال

 * -52هل يشجع بلدك على إعداد وتحديث واستخدام

نعم أو

مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل
الممارسات أو المعايير على النحو المنصوص
عليه في المادة 21؟
 -53معلومات إضافية:

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة> :إدخال النص<
أو
ال

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية:
>إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
زيادة التوعية والقدرات (المادتان  21و)22
 * -54هل اتخذ بلدك تدابير لزيادة التوعية بأهمية

نعم أو

الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة

نعم إلى حد ما

في حالة اختيار هذه اإلجابة ،هل اتخذ بلدك تدابير لتنفيذ است ارتيجية التوعية

بالموارد الجينية والمسائل المتعلقة بالحصول

لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع؟

وتقاسم المنافع على النحو المنصوص عليه في

10

نعم

المادة 21؟

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

تبادل المعلومات>
أو
ال
أو
ال

10

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

نعم أو

وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتنفيذ

نعم إلى حد ما

في حالة اختيار هذه اإلجابة ،هل اتخذ بلدك تدابير لتنفيذ اإلطار االستراتيجي وبناء

البروتوكول على نحو فعال على النحو المنصوص

القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم

عليه في المادة 22؟

المنافع؟

11

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

تبادل المعلومات>
أو
ال
أو
ال
 -56هل حصل بلدك على دعم خارجي لبناء القدرات
وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

نعم

12

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

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

نعم

13

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

 -58معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية:
>إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
و/أو >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب<
و/أو <المرفق>
نقل التكنولوجيا والتعاون (المادة )23
 -59هل يتعاون بلدك في البحث والتطوير التقني
والعلمي واعداد البرامج كوسيلة لتحقيق هدف

نعم أو

نعم إلى حد ما

يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة> :إدخال النص<

 11أوصت اللجنة الحكومة الدولية في التوصية  5/1بأن يعتمد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول اإلطار
االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع.
 12سيكون تجميع هذه المعلومات سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة  13بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات
والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول.
 13سيكون تجميع هذه المعلومات سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة  13بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات
والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول.
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البروتوكول على النحو المنصوص عليه في المادة

أو

23؟

ال

اآللية المالية والموارد المالية (المادة )25
نعم ،أتيحت موارد مالية

* -61هل أتاح بلدك موارد مالية ألطراف أخرى أو
حصل على موارد مالية من أطراف أخرى أو
مؤسسات مالية ألغراض تنفيذ البروتوكول على
النحو المنصوص عليه في المادة 25؟

يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
نعم ،تم الحصول على موارد مالية
من أطراف أخرى
يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
من مؤسسات مالية
من مرفق البيئة العالمية
من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا
من مصادر أخرى
يرجى تقديم المزيد من المعلومات> :إدخال النص<
أو
ال
نعم أو

 -61هل قام بلدك بحشد موارد للبروتوكول وفقا
الستراتيجية حشد الموارد لدعم إنجاز األهداف
الثالثة لالتفاقية؟

14

نعم إلى حد ما

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

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية:

 -62معلومات إضافية:

>إدخال النص<

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

معلومات عن أثر تنفيذ بروتوكول ناغويا

15

 -63عدد التصاريح أو ما يعادلها الصادرة قبل دخول

>العدد<

بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ في بلدك:
 -64عدد التصاريح أو ما يعادلها الصادرة منذ دخول

>العدد<

 14قرر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في إطار القسم ثانيا من المقرر " 2/33إدراج النظر في حشد الموارد لبروتوكول ناغويا في تنفيذ
استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية للفترة ."4135-418
 15سيكون تجميع هذه المعلومات سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة  13بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات
والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول.
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بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ في بلدك:
 -65عدد التصاريح أو ما يعادلها المتاحة لغرفة تبادل

>العدد<

المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي
تمثل شهادة امتثال معترف بها دوليا:
 -66عدد االتفاقات المبرمة للحصول على المعارف

>العدد<

التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وتقاسم المنافع
الناشئة عن االستخدام منذ دخول البروتوكول حيز
التنفيذ:
 -67عدد بالغات نقاط التفتيش الصادرة:

>العدد<

 -68المنافع التي تم الحصول عليها قبل دخول

 -الموارد الجينية:

البروتوكول حيز التنفيذ في بلدك:

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

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

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

 -71يرجى اإلشارة إلى كيف أسهم تنفيذ بروتوكول

>إدخال النص<

ناغويا في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام:
 -71يرجى تقديم معلومات أخرى عن آثار تنفيذ

>إدخال النص<

بروتوكول ناغويا في بلدك:
معلومات إضافية
 -72أي معلومات أخرى ذات صلة:

16

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

 -73مالحظات:

16
17

17

>إدخال النص<

يرجي استخدام هذه الخانة لتقديم أي معلومات أخرى ذات صلة لم ترد في أي مكان آخر من هذا التقرير.

خانة "المالحظات" تستخدم للمرجع الشخصي الخاص وال يمكن رؤيتها إال بعد تعديل السجل.
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تعليقات على شكل اإلبالغ
 -74يرجى تقديم أي معلومات قد تكون لديك بشأن

>إدخال النص<

شكل هذا التقرير:
التحقق من السجل (التقديم عن طريق غير اإلنترنت)
>اسم البلد<

*البلد:
* اسم السلطة المعنية بغرفة تبادل المعلومات بشأن
الحصول وتقاسم المنافع:
* التاريخ:

>إدخال النص<
>اليوم/الشهر/السنة<

أقر هنا بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وأوافق على إدراجها في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.
* توقيع السلطة المعنية بغرفة تبادل المعلومات بشأن
الحصول وتقاسم المنافع:

عنوان التقديم:
ينبغي استكمال شكل اإلبالغ وارساله بالبريد اإللكتروني إلى secretariat@cbd.int

أو كإجراء بديل

 الفاكس+1 514 288-6588 :؛ أو
 البريد العادي إلى:
Secretariat of the Convention on Biological Diversity
413 rue Saint-Jacques, suite 800
Montréal, Québec, H2Y 1N9
Canada
________

