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

 الثالثاع االجتم
 4102فبراير/شباط  42-42بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 *جدول األعمال المؤقت من 5-3البند 
 

 تقاسم المنافع و  الحصولغرفة تبادل معلومات المرحلة التجريبية من تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
تقاسم و  الحصول بشأن تبادل المعلوماتلغرفة على إنشاء من بروتوكول ناغويا  02المادة من  0الفقرة تنص   -0

معلومات الحصول  تبادلوستعمل غرفة  .من االتفاقية 02المادة من  3الفقرة المنافع كجزء من آلية تبادل المعلومات بموجب 
ذات افع وتوفر إمكانية الوصول إلى المعلومات تبادل المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنلبمثابة وسيلة  وتقاسم المنافع

 التي يتيحها كل طرف.تنفيذ البروتوكول بالصلة 

ألطراف في بروتوكول ناغويا في لاجتماع كمؤتمر األطراف العامل أن ينظر على  02من المادة  2الفقرة  تنصو  -4
بما في ذلك تقارير عن  ،ويتخذ قرارا بشأنها عوتقاسم المناف تبادل معلومات الحصولطرائق تشغيل غرفة في اجتماعه األول 

  وتبقى قيد االستعراض بعد ذلك. ،التي قررهاو  ،أنشطتها

لبروتوكول ناغويا )اللجنة الحكومية  ةمخصصالمفتوحة العضوية الالحكومية الدولية جنة لل 0/0وفقا للتوصية و  -3
استنادا إلى  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة بية من األمين التنفيذي حاليا بتنفيذ المرحلة التجرييقوم  (،الدولية

في  تفاقيةاالفي أيد مؤتمر األطراف فقد باإلضافة إلى ذلك، و  .4/2في التوصية و  0/0التوصية بالتوجيهات الواردة في المرفق 
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ول لألطراف في البروتوكول، لألنشطة التي تجري حتى االجتماع األ ازمني إرشادية وجدوالعمل اجتماعه الحادي عشر خطة 
 جيم(. 00/0المقرر من  4الفقرة )UNEP/CBD/COP/11/11 على النحو الوارد في الوثيقة

أنشأ  ،الحصول وتقاسم المنافعتبادل معلومات لغرفة المرحلة التجريبية تنفيذ  علىبهدف مساعدة األمين التنفيذي و   -2
حل بفيما يتعلق  التقنيلجنة استشارية غير رسمية لتوفير التوجيه  جيم 00/0 من المقرر 0الفقرة  بموجبمؤتمر األطراف 

حتى  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة ة الناشئة عن التطوير المستمر للمرحلة التجريبية من التقنيالمسائل 
رهنا  ،اواحد اجتماعا رسميةالر ستشارية غيالجنة اللاعقد تاالجتماع األول لألطراف في البروتوكول. ونص القرار على أن 

عن نتائج عملها إلى  اوتقدم تقرير  ،مناقشات غير رسمية على شبكة اإلنترنت، حسب الحاجةتجري بتوافر الموارد المالية، و 
 .االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية

 2إلى  4من  رية الدوليةتم عقد اجتماع للجنة االستشا ،مساهمة مالية سخية من االتحاد األوروبي وبفضل -5
 .UNEP/CBD/ICNP/3/INF/5في الوثيقة االجتماع ملخص نتائج ويرد . مونتلاير، في 4103 /تشرين األولأكتوبر

األمين التنفيذي أن يقدم تقريرا إلى إلى  جيم 00/0 من المقرر 5طلب مؤتمر األطراف في الفقرة  ،وعالوة على ذلك -6
تبادل معلومات الحصول غرفة عن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبية من  ،تماعها الثالثاللجنة الحكومية الدولية في اج

على المسائل التقنية المتعلقة و  الوطنية أو ما يعادلها تراخيصبالتتعلق التي ، بما في ذلك تسجيل المعلومات وتقاسم المنافع
طلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي أن  ،من نفس المقرر 6في الفقرة و  .شهادة االمتثال المعترف بها دوليا بإعداد

إحراز تقدم بشأن  بعد UNEP/CBD/ICNP/2/9 الوثيقةبمرفق العلى النحو المبين في  التشغيليواصل تنقيح مشروع طرائق 
عنها في االجتماع الثاني  لمعربامع مراعاة اآلراء  ،وتقاسم المنافع لحصولا تبادل معلومات غرفةمن  تجريبيةالمرحلة التنفيذ 

مؤتمر لألطراف عامل فيها األطراف في االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية وأول  لتنظروتقديمها  ،للجنة الحكومية الدولية
 .كاجتماع لألطراف

عن التقدم المحرز في  امن المذكرة تقرير  ثانياالقسم تضمن يو  .أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة ،على هذه الخلفيةو  -7
تبادل مشروع طرائق تشغيل غرفة  ثالثاويتناول القسم  .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تنفيذ المرحلة التجريبية من 

أخيرا يحتوي و قضايا أخرى لتنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية.  إلى رابعايشير القسم و  .وتقاسم المنافع معلومات الحصول
 .التوصيات المقترحة لتنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها الثالثعلى  خامسا القسم

لحصول اغرفة تبادل معلومات من  المرحلة التجريبية التقدم المحرز في تنفيذ تقرير عن -ثانيا
  وتقاسم المنافع

 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعة غرفالحكومية الدولية، يجري تنفيذ للجنة  0/0 التوصية من 0 وفقا للفقرة -2
من  التعليقات المستمرة، مع مراعاة للطلبات الواضحة والمحددةوظائفها وأنشطتها استجابة  تحديديتم بطريقة تدريجية، و 

دراكالموارد المتاحة، ووفقا لالمستخدمين،  الدولية  ميةهمية التوصل إلى تفاهم مشترك حول القضايا العالقة في اللجنة الحكو أل وا 
 ناغويا. لبروتوكول

 :عن طريق تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة  إنشاءعملية  يتم إبالغو   -9

 ؛4/2في التوصية و  0/0التوصية بمرفق الللجنة الحكومية الدولية الواردة في ات اإرشاد ( أ)
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ول لألطراف في حتى االجتماع األ ستجرىالتي خطة العمل اإلرشادية والجدول الزمني لألنشطة  ( ب)
المقرر من  4الفقرة أقرها مؤتمر األطراف )التي و  UNEP/CBD/COP/11/11البروتوكول، على النحو الوارد في الوثيقة 

 (؛جيم 00/0

ستشارية اللجنة االفيما يتعلق بحل القضايا التقنية على النحو المنصوص عليه من قبل  ةالتقني اإلرشادات (ج)
 .(UNEP/CBD/ICNP/3/INF/5) رسميةالغير 

المذكورة أعاله والخبرة المكتسبة خالل  اإلرشاداتعن التقدم المحرز استنادا إلى معلومات  األقسام التاليةوتقدم  -01
تبادل معلومات من غرفة تطوير المرحلة التجريبية  وراعى .وتقاسم المنافع تبادل معلومات الحصولغرفة من المرحلة التجريبية 

الخبرة المكتسبة من تشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية والتقدم المحرز في تطوير آلية  افعالحصول وتقاسم المن
 .غرفة تبادل المعلومات

  على اإلنترنت الحصول وتقاسم المنافع غرفة تبادل معلومات موقع -ألف
على مخصص من خالل موقع اإلنترنت  على غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعإلى الوصول يمكن  -00

  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. تديره( http://absch.cbd.int) اإلنترنتشبكة 

كجزء  منشأة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعفإن  من البروتوكول 02في المادة هو مشار إليه  وحسبما -04
 منصة وحيدة وموحدةتبادل المعلومات باعتبارها غرفة تم تطوير آلية  وقد .تفاقيةلالمن آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة 

يجب أن  هفإن ،بالتاليو بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا.  تبادل معلوماتغرفتي تدعم أيضا 
التي  العامةوتستخدم األشكال علومات. عبر آلية تبادل المومتسقة  ،قدر اإلمكان ،متوافقةالتشغيل وقواعد  العامة شكالتكون األ
 مصطلحات نصا محدد مسبقا أو ،قدر اإلمكان ،وتقاسم المنافع تبادل معلومات الحصولغرفة من للمرحلة التجريبية أعدت 

 .السالمة األحيائية ادل معلوماتتبغرفة آلية و  تبادل المعلوماتغرفة لية آل المراقبة المصطلحاتمتوافقة مع مراقبة تكون 

مقدمة  تشملمن صفحات الويب  اعددعلى اإلنترنت غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ويتضمن موقع  -03
الموقع مل تشيو  .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة  في هاوتسجيلعلى المعلومات كيفية العثور ومعلومات حول 

"تسجيل و ،"العثور على المعلومات"و ،"وتقاسم المنافع للحصو ا تبادل معلوماتغرفة  معلومات عن" بشأنصفحات على 
 ."الموارد"و المعلومات"

)باستثناء صفحات للجمهور متاحة  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالخاصة بغرفة معظم صفحات الويب و  -02
تبادل معلومات الحصول  رفةغ المعلومات المنشورة في وستكون (.مخصصةالمثل المنتديات  ،خاصة ومجاالت التسجيل

 متاحة لجميع المستخدمين من خالل وظيفة البحث. وتقاسم المنافع

أصحاب و  ونشرها من قبل األطراف تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة وسيتم توفير المعلومات الواردة في  -05
تعيين نقاط و  المعلومات )مثل السجالت المرجعيةفي نشر فئات معينة من ا تلعب األمانة دورا نشطسو  .المصلحة ذوي الصلة

 مسجلين وأن يدخلوا إلى حسابهم في غرفة تبادل معلومات المستخدمينأن يكون جميع يجب و  .سلطات النشر(و  اتصال وطنية
قديم سيكون المستخدمون قادرين على ت ،وبعد التسجيلمن أجل تقديم أو تعديل أو حذف المعلومات.  الحصول وتقاسم المنافع

خاصة، مثل البوابات التعاونية أو المنتديات  مواقعالوصول إلى  وقد يكون. محددالدورهم  حسبفئات معينة من المعلومات 
 مهام الموكلة إلى المستخدم.لل محددا وفقامخصصة، ال
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تتيح لكنها و تحدة، لدعم اللغات الرسمية الست لألمم الم تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة وقد تم تصميم  -06
 أي لغة أخرى.بموارد أخرى أيضا الربط ب

 األحيائية الحصول وتقاسم المنافع غرفة تبادل معلومات تسجيل السجالت في  -باء
تيح للمستخدمين المصرح لهم يعلى شبكة اإلنترنت  مرفقا معلومات الحصول وتقاسم المنافع غرفة تبادلوفر ت -07

 .نتهاها وصياونشر سجالت  باستحداث

أنواع بمن قائمة  هاتقديمون رغبين فئة المعلومات التي و لمستخدما ، سيتعين أن يختارتسجيل المعلوماتومن أجل  -02
المخصص له  دورعلى المستخدم المعلومات التي يمكن أن يقدمها ال وتعتمد فئةمحددة مسبقا. ال العامةأو األشكال المعلومات 
  .قاسم المنافعتبادل معلومات الحصول وتفي غرفة 

تقديم في إطار الأشكال  وتسمحمجموعتين: السجالت الوطنية والسجالت المرجعية.  إلى وتنقسم فئات المعلومات -09
غرفة بالمتعلقة  مالوفاء بالتزاماته وتساعدهم على نشر المعلومات ذات الصلة لتنفيذ البروتوكولب"السجالت الوطنية" لألطراف 

ي أل تسمح فإنهاتقديم في إطار "السجالت المرجعية" الأشكال  أمابموجب البروتوكول.  تقاسم المنافعتبادل معلومات الحصول و 
المجتمعات األصلية والمحلية واألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية  ومثل الحكومات وممثل)مستخدم مسجل 

تبادل لغرفة البروتوكول بات غير إلزامية ذات صلة بتقديم معلوم( وما إلى ذلكقطاع األعمال،  وممثلو ومؤسسات البحوث 
 .وتقاسم المنافع لحصولامعلومات 

سيتم و  في طريقة عرض السجالت، والناشرالسجل حالة بما في ذلك  ،وصفية حول السجلسيتم تضمين بيانات و  -41
 .أخرىجهات  توفرهاصدق عليها من قبل الحكومات وتلك التي مإجراء تمييز واضح بين السجالت ال

صحيحة وكاملة،  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع موقع غرفة على المنشورةوطنية السجالت الللتأكد من أن و  -40
والخبرة المكتسبة في  ،التي قدمتها اللجنة الحكومية الدولية اإلرشاداتقد تم تصميم إجراء لنشر السجالت الوطنية على أساس ف

 .في القسم التالي ةالموضحو  للجنة االستشارية الدوليةالتقنية  واإلرشادات، المة األحيائيةتبادل معلومات السغرفة إطار 
التقارير ذات صلة ولكنها ال تمارس تكون األمانة أن  وستضمناألمانة مسؤولة عن نشر كل السجالت المرجعية. ستكون و 

 عنها. المعربرقابة على محتوى هذه السجالت على أساس اآلراء 

 الوطنيون المعتمدونن والمستخدمو  دور نقطة االتصال الوطنية وسلطة النشرو  ترشيحال -جيم
تقاسم المنافع إلتاحة و  األطراف تعيين نقطة اتصال وطنية بشأن الحصولمن من البروتوكول  03تقتضي المادة  -44

األطراف قوم ت أنيجب و تنسيق مع األمانة. الو الشروط المتفق عليها تبادليا و  المعلومات بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم
 .االتصال أو معلومات في التعيينات بأي تغييراتو  االتصال بهمالمتعلقة بكيفية معلومات بالمانة بإخطار األ

 ،موثوق بها تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة في  المنشورةوطنية السجالت الأن  ضمانمن أجل و  -43
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ول عن نشر جميع السجالت الوطنية في ؤ ف تعيين شخص مساألطرا سيتعين على

المعنية بالحصول  واجبات نقطة االتصال الوطنيةتوسيع يمكن و  .سلطة النشر"لى هذه الوظيفة فيما بعد باسم "ويشار إ .المنافع
لتضم بعض األدوار أو  ،اللجنة االستشارية الدوليةو  ة الدوليةوفقا لإلرشادات المقدمة من قبل اللجنة الحكومي وتقاسم المنافع

تبادل غرفة مثل دور نشر السجالت الوطنية في  ،غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعبالمسؤوليات المتصلة 
لن  ،مرحلة التجريبيةأثناء الو  .الدور األخير إلى شخص آخرهذا ويمكن أيضا أن يتم تعيين  .معلومات الحصول وتقاسم المنافع
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الشخص  فعلي من ترخيصإال بعد الحصول على  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع للجمهور في غرفةالمعلومات تتاح 
 دور سلطة النشر.للقيام بالمعين 

نشر إال عند الوتحديد من له سلطة  نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافعتسجيل وال يمكن لألمانة  -42
 على النحو التالي: مصدقةاستالم رسائل خطية موجهة إلى األمين التنفيذي و 

من خالل نقطة االتصال الوطنية يصدق عليه تقاسم المنافع و  تعيين نقطة اتصال وطنية بشأن الحصول )أ(
 (؛التفاقية التنوع البيولوجي أو عن طريق التعبير المباشر من الحكومة )مثل وزير الدولة

نقطة االتصال ختلف عن ت وتقاسم المنافع لحصولباتبادل معلومات المعنية بغرفة إذا كانت سلطة النشر  ب()
نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم يجب أن يتم التصديق من قبل  ،الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع

 .المنافع

 وطنية وتحديد من له سلطة النشر.التصال االن نقطة تعيي لتيسير موحد نموذجوقد تم إعداد  -45

 (.NAU)ين آخرين معتمدين وطنيترشيح مستخدمين  وتقاسم المنافع لحصولالمعنية باسلطة النشر ويجوز أيضا ل -46
دارة  استحداث ين المعتمدينيمكن للمستخدمين الوطنيو  ن باستثناء تعيي)سجالت في جميع فئات السجالت الوطنية  مشاريعوا 

 .سلطات النشر(و  نقطة اتصال وطنية

السجالت قبل  مشاريعإعداد  ين المعتمدينلمستخدمين الوطنيمختلف ال فيهعمل خاص يمكن  مكانلبلدان لستمنح و  -47
الشخص المسؤول سيحصل ، من األشكال العامةإدخال المعلومات في شكل معتمد من  مستخدم وطني ينتهيعندما و نشرها. 

التحقق من  طلب منهتبريد اإللكتروني ى رسالة باللي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع عفعن نشر السجالت 
 .على اإلنترنت تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة لجمهور من خالل موقع إتاحته لصحة السجل من أجل 

 بالوقت الذي ستكون فيه هذهبلغهم تلكتروني البريد اإلرسالة ب المعتمدون بعد ذلك علىن و ن الوطنيو المستخدم وسيحصل
ين متعددمعتمدين  ينلبلدان المرونة في مجال العمل الخاص لتعيين مستخدمين وطنيلستمنح و . متاحة للجمهورالمعلومات 

 السجالت.تحديد المستخدم الوطني المعتمد المسموح له بتعديل أو صياغة أي نوع من و 

ا ستنشئ حسابا فإنه معتمد، سلطة نشر أو مستخدم وطني أو اتصال وطنيةا لنقطة األمانة ترشيح تتلقىعندما و  -42
 .أو تعديلها أو حذفها السجالتستحداث ال غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعمستخدم لتسجيل الدخول إلى لل

نقطة االتصال أن تقوم المرجح من  ،تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة السجالت في نشر باإلضافة إلى و  -49
وتقاسم  تبادل معلومات الحصولالمسؤوليات التالية من أجل إدارة المعلومات في غرفة و  دوارباألسلطة النشر الوطنية أو 

 :(للجنة الحكومية الدولية 0/0المرفق األول بالتوصية )المرحلة التجريبية  إرشاداتمن  7على النحو المحدد في الفقرة  المنافع

تبادل معلومات الحصول وتقاسم بغرفة التواصل مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن القضايا المتصلة  )أ(
 ؛المنافع

بناء القدرات بين السلطات الوطنية المختصة والمجتمعات األصلية والمحلية و  إقامة الشبكاتتيسير  )ب(
 .وتقاسم المنافع لحصولاتبادل معلومات  في غرفةات المعلوم تتيحأن  امن شأنهالتي وأصحاب المصلحة اآلخرين 
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 المراقبة والمصطلحاتالبيانات الوصفية  -دال
 المستخدم موحدالشكل ال تقديم فضال عن فئةالتاريخ و السجل،  وحالة ،البيانات الوصفية مثل مالك السجل إعداديتم  -31

باإلضافة إلى البيانات الوصفية و  .الحصول وتقاسم المنافع تبادل معلوماتعند تقديم المعلومات إلى غرفة  ةتلقائيبصورة 
إضافية لوصف المعلومات أن يقدم بيانات وصفية البيانات الوصفية من الشخص الذي يسجل المتوقع  منتلقائيا،  المولدة

سية المحددة المصطلحات الوصفية من قائمة من الكلمات الرئي اختيارمن خالل  ،سجالت )على سبيل المثالالواردة في ال
 .(مسبقا

تنشأ مشاكل في بعض األحيان فقد  ،التنفيذسهلة الرئيسية تكون الكلمة البسيطة بعلى الرغم من أن عمليات البحث و  -30
أوجه عدم االتساق في واستخدام المترادفات و  ،إدماج المعلومات بلغات مختلفة بسببمجموعة كاملة من النتائج  استخالصعند 

 المراقبة والمصطلحاتعند االقتضاء، تستخدم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، لذلك، و . ءاإلمالو المصطلحات 
نتائج بحث متناسقة.  والحصول علىمختلفة اللغات العدد من ب بحثإجراء عمليات على  من أجل تسهيل القدرة في المستقبل

تبادل  غرفةقاعدة بيانات ها في وتسجيلدمة لبحث المعلومات المستخ العامةلكلمات من المرادفات معجم ل ساسفي األهذا و 
عبر آلية  تتسق مراقبة مصطلحات أعدت ،أعاله 04الفقرة وحسبما هو مشار إليه في  .معلومات الحصول وتقاسم المنافع

  .لتبادل المعلومات مختلفةالغرف الحث المعلومات عبر إتاحة ببهدف  ،تبادل المعلومات

 لسريةاعتبارات ا  -هاء
دون اإلخالل  وتقاسم المنافع حصوللغرفة تبادل معلومات الالمعلومات  إتاحةينبغي  ،02من المادة  4وفقا للفقرة  -34

متاحة  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالمنشورة في غرفة جميع المعلومات  وبما أنبحماية المعلومات السرية. 
مسؤولية وتقع على عاتق سلطة النشر  .نشرها أن المعلومات المنشورة ليست سريةمن خالل فإن المستخدم يؤكد  ،للجمهور

فالمسؤولية تقع على عاتق لسجالت المرجعية، بالنسبة لأما  ،وطنيةالسجالت الحالة  فيوذلك حماية المعلومات السرية 
 الشخص الذي قدم تلك المعلومات.

 التشغيل البيني -واو
على  مع المواقع الوطنية بإمكانية التشغيل البينيفيما يتعلق  معلومات السالمة األحيائية غرفة تبادلفي ضوء تجربة  -33

 .وتقاسم المنافع لحصولغرفة تبادل معلومات اللتنفيذ قيد اتطبيقات مماثلة فإن هناك  ،اإلنترنت

لتبادل المعلومات  نافعتبادل معلومات الحصول وتقاسم المغرفة تم تصميم  ،لضمان تدفق المعلومات بشكل فعالو  -32
تبادل غرفة  الموجودة فيالمعلومات  بالحصول علىخرى األبيانات القواعد األخرى والسماح ل النظمو مع قواعد البيانات 

تبادل إلى غرفة وطنية النظم التدفق المعلومات من بوسيتم تنفيذ التشغيل البيني والسماح  .معلومات الحصول وتقاسم المنافع
 .الطلببناء على و  على أساس كل حالة على حدة وتقاسم المنافع ولمعلومات الحص

 على اإلنترنت موقع اتفاقية التنوع البيولوجي علىالمعلومات الموجودة   -زاي
والسلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال  الحصول وتقاسم المنافعتدابير  بشأنسوف تتاح المعلومات الموجودة  -35

خالل المرحلة التجريبية لسلطة النشر ذات الصلة  على اإلنترنت ليا على موقع اتفاقية التنوع البيولوجيحا الموجودةالوطنية 
 إتاحةيمكن  ،بعد انتهاء الوقت المسموح بهو . النشره تهاالتحقق من صحو  الستعراض السجالتمع إطار زمني معين  كتجربة

 .صحتهاأنه لم يتم التحقق من إلى مع اإلشارة  للجمهورالسجالت 
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 وتقاسم المنافع لحصولفي غرفة تبادل معلومات االمعلومات  إلتاحة العامةاألشكال   -حاء
 هاتقديم التي يرغبون فين إلى اختيار نوع المعلومات و ن المسجلو لمستخدمحتاج اسي ،سجل جديد استحداثمن أجل  -36

اعدة المستخدمين على تقديم المعلومات بطريقة لمس عامةأشكال ستتاح  ،تحت كل فئةو عن طريق اختيار فئة المعلومات. 
على حد  اإلنترنتنترنت وغير اإلعلى متاحة  العامة األشكالتكون سوف و  .هااسترجاعو المعلومات  تسجيل وتيسيرموحدة، 

 حيث الحصول وتقاسم المنافع غير المقدمة على اإلنترنت متاحة في غرفة تبادل معلومات العامةاألشكال تكون وس .سواء
 .قبل تقديمها عبر اإلنترنت هاوتنظيمسجالتهم لمساعدة المستخدمين على جمع  MS Wordفي شكل  هاحميليمكن ت

 MS Wordالمتاحة في شكل  العامةاألشكال ملء بإلى اإلنترنت  للمستخدمين الذي لديهم نفاذ محدود وسوف يسمح -37
مع ضوئي المسح بال عن طريق البريد أو الفاكس أو كمرفق، وذلك إلى األمانة مع التوقيع عليها على النحو الواجب وتقديمها
 البريد اإللكتروني.رسالة ب

السجالت و في مجموعتين: السجالت الوطنية  العامةهو موضح في القسم باء أعاله، يتم تنظيم األشكال  وحسبما -32
المعلومات الوطنية  إتاحةساعدة األطراف بهدف م عامة أشكال تطويرتم قد ف، وطنية"السجالت ال" مجموعة فيو المرجعية. 

  :1لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع كما هو موضح ل نشرهسلطات و  تعيين نقاط اتصال وطنية  )أ(
 ؛مايكروسوفت وورد فقط(الشكل ببرنامج ) ،جيم أعاله الفقرةفي 

 2(؛CNA) المختصة وطنية/السلطات الالسلطة )ب(

 تقاسم المنافع؛و  ية بشأن الحصولاتالتدابير اإلدارية أو السياس وأ التشريعات )ج(

 ؛أدناه( (الفرعي )أ القسمشهادة االمتثال المعترف بها دوليا )انظر  يشكل أو ما يعادله ترخيص  )د(

  ؛أدناه( (ب)الفرعي  القسمتعيين نقاط التفتيش )انظر  )ه( 

 .أدناه( (ب) القسم الفرعي)انظر  تفتيشال نقاطبيانات ومات عن معل )و( 

مع المكتبة االفتراضية بما يتسق لحصول وتقاسم المنافع "موارد المكتبة االفتراضية" بشأن ا موحدوأعد أيضا شكل  -39
صحاب المصلحة اآلخرين وأ ينلمستخدمين الوطنيللمرخص لهم من ا التابعة لالتفاقية. وسيكون معلوماتالآللية غرفة تبادل 

مجموعة واسعة من المعلومات من  إتاحةنشرته األمانة. ويمكن والذي  موحدال الشكلعلى تقديم معلومات من خالل هذا  القدرة
/أو و المبادئ التوجيهية وأفضل الممارساتو  ومدونات السلوك ،، مثل البنود التعاقدية النموذجيةموحدال الشكلخالل هذا 

 .ومبادرات بناء القدرات، وما إلى ذلك ،اسات الحالةودر  ،المعايير

الحصول وتقاسم على اإلنترنت المتعلقة ب تقديم معلومات عن المواقع وقواعد البيانات أيضااألطراف  وسيكون بإمكان -21
 3.المنافع

                                                 
 http://absch.cbd.int/resources/commonformats في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في العامة ألشكالاستتاح  1

عن  األمانة المعلومات ذات الصلة قدم إلىيأن  ليهعسلطة وطنية مختصة، أكثر من  يعين طرف حيث... على أنه " ،03المادة من  2تنص الفقرة  2
الموارد  مسؤولة عنال مختصةالسلطة حيثما ينطبق، ال، كحد أدنى، هذه المعلومات وتحدد. السلطة تعيينب إخطارها مع هذه السلطات من مسؤوليات كل

 مسؤوليات.ال قسما عن، ويتضمن هذه الفقرة المقترح" ويراعي الشكل العام ...الجينية المطلوبة
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 تشكل شهادة االمتثال المعترف بها دولياالتي أو ما يعادلها  تراخيصال )أ(
لغرفة تبادل  ويتاح ،6من المادة  ()ه 3أو ما يعادله وفقا للفقرة  ترخيصيصدر ، 07من المادة  4وفقا للفقرة  -20

 07من المادة  3الفقرة تنص و  (."الشهادة")شهادة امتثال معترف بها دوليا  ويعمل بمثابة، معلومات الحصول وتقاسم المنافع
ليها وفقا للموافقة المسبقة عن ع الحصوللموارد الجينية تم على أن مثل هذه الشهادات يجب أن تكون بمثابة دليل على أن ا

تقاسم المنافع أو المتطلبات التنظيمية لالتشريعات المحلية  فيمطلوب ال على النحو، متفق عليها تبادلياشروط  ووضعت علم
  للطرف الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم.

عندما ال  ،شهادة االمتثال المعترف بها دوليافي المعلومات المطلوبة  الحد األدنى من 07من المادة  2الفقرة وتحدد  -24
غرفة تبادل إبالغها إلى إلى كون هناك حاجة توالذي يملي بدوره الحد األدنى من المعلومات التي  ،سريةالمعلومات تكون 

 في هذا الصدد، وهي: معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 ؛السلطة المصدرة )أ(

 اإلصدار؛تاريخ  )ب( 

 ؛المقدم )ج( 

 ؛الشهادة رقم فريد لتحديد د( )

 الموافقة المسبقة عن علم؛منح إليه الشخص أو الكيان الذي  ( ھ)

 التي تغطيها الشهادة؛ الجينيةالموضوع أو الموارد  )و( 

 ؛تبادلياشروط المتفق عليها  يفيد بوضعتأكيد  )ز( 

 ؛ة عن علمالحصول على الموافقة المسبقيفيد بتأكيد  )ح( 

 غير التجاري.التجاري و/أو ستخدام اال )ط( 

أو ما  ترخيصال بشأن لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالمعلومات  إلتاحة موحد شكلوقد تم إعداد  -23
إلزاميا، ولكن  07 المادةمن  2الفقرة تقديم المعلومات الواردة في ويكون  .شهادة امتثال معترف بها دوليا ليكون بمثابةيعادله 

  4هذه المعلومات سرية.يجوز اإلشارة إلى أن 

شهادة االمتثال المعترف بها يمكن طباعته لمرجع  إتاحةعلى شبكة اإلنترنت، ومن أجل  التسجيلباإلضافة إلى و  -22
من قبل  المنافعغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم في والمصرح بنشرها ملخص للمعلومات المسجلة  سيتاح أيضا ،دوليا

 (.PDF)في شكل في صورة ملف يمكن تحمليه سلطة النشر 

                                                                                                                                                             
مكانية الوصول إليها سوطنية البيانات القواعد المتعلقة بموقع غرف تبادل المعلومات و  المعلومات إن 3 غرفة تبادل  في إلدراجهامعلومات قيمة  تكونوا 

رفة تبادل معلومات غ جزءا من الوطنيةتكون غرف تبادل المعلومات  أنب ليس هناك شرط هعلى الرغم من أنو . معلومات الحصول وتقاسم المناقع
 .الحصول وتقاسم المنافعتكون قد ترغب أيضا في التوصيل بغرفة تبادل معلومات  أن المحتمل، فمن بموجب البروتوكولالحصول وتقاسم المناقع 

 .قاسم المنافعالحصول وت تبادل المعلوماتغرفة تبادل  في السرية اعتبارات بشأن للحصول على معلومات أعاله هاء قسم يرجى الرجوع إلى 4
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 ،أو ما يعادله ترخيصال عنمعلومات  تشملمن شهادة االمتثال المعترف بها دوليا  غير رسميةنسخة  وسترسل -25
 تلقائيا عن طريق الوسائل اإللكترونية إلى:ترسل وسوف 

  ؛أو ما يعادله ترخيصالطات الوطنية المختصة في البالد بإصدار نقطة االتصال الوطنية والسلطة أو السل )أ( 

 عن علم. الشخص أو الكيان الذي منح له الموافقة المسبقة )ب(

 شكل شهادة االمتثال المعترف بها دوليايالذي أو ما يعادله  الترخيصتعديل 
للجنة الحكومية  0/0فق األول بالتوصية المر من  00الفقرة )لمرحلة التجريبية المتعلقة با بناء على اإلرشادات -26

المقدمة معلومات التعديل أو تحديث ب المرحلة التجريبيةتسمح  ،رسميةالستشارية غير اال اللجنةة من التقنيالمشورة ،( و الدولية
 عكس االحتماالت التالية في هذا الصدد:ي موحدشكل  أعدو  .دوليامعترف بها الاالمتثال شهادة التي تشكل 

  ؛المتثال معترف بها دوليالقديم المعلومات إلصدار شهادة جديدة ت )أ(

عد تلم  حيث شهادة جديدة إصداريتم و المتثال معترف بها دوليا )ل ةتقديم معلومات لتحل محل شهادة سابق )ب(
 ؛(ةصالح ةالقديمالشهادة 

الشهادة تظل و شهادة جديدة  رإصدايتم و المتثال معترف بها دوليا )ل ةتقديم معلومات لتحديث شهادة سابق )ج(
  ؛سارية المفعول( ةالقديم

 .ةصالحشهادة االمتثال المعترف بها دوليا قائم أو ما يعادله ولن تكون  ترخيصإلغاء  )د( 

ذا تم تعديل مثل هذا السجل أو تحديثهو  -27 شهادة منقحة استنادا إلى المعلومات المقدمة، والتي ستكون  إصدارسيتم  ،ا 
أو  ترخيصالسوف تحتوي أيضا على معلومات تبين سبب تحديث و  ،الرقم الفريد للشهادةالشهادة األصلية من خالل بمرتبطة 

مكانية و  ما يعادله وذلك بهدف ضمان الشفافية معترف بها الاالمتثال شهادة  بأصل سيحتفظ، في مثل هذه الحاالتو  .التتبعا 
 .في السجل حالتهانعكس تسو  المحفوظاتفي دولية 

 فريد للشهادة حددم
من أجل و  فريد". محددعلى "معترف بها دوليا الالمتثال احتوي شهادة ت، يجب أن 07من المادة  (د) 2وفقا للفقرة  -22

عند  وتقاسم المنافع للحصو اتبادل معلومات غرفة قبل من  فريد محددإدرار ، يقترح هااسترجاعالشهادات و  عن تسهيل البحث
تبادل لغرفة  موحدال الشكلباإلضافة إلى ذلك، فإن و  .شهادة امتثال معترف بها دوليا إلصداربة تقديم المعلومات المطلو 

يمكن  ذيالأو ما يعادله  ترخيصللفريدة إضافية  محدداتفرصة للمستخدمين لتسجيل  سيتيحوتقاسم المنافع  لالحصو معلومات 
 الشهادةعن معلومات  نعلبحث على ا الدولي الفريدهوية ال محدد وسيساعدالوطني أو اإلقليمي.  المستويينعلى  استخدامه
 ها.واسترجاع

 الشهادة  المغطاة في الوراثيةالموارد أو  موضوعال
 ،شهادة االمتثال المعترف بها دوليالالحد األدنى من المعلومات المطلوبة فإن  ،أعاله 23على النحو المبين في الفقرة  -29

  .الموضوع أو الموارد الوراثية المغطاة في الشهادة شتمل علىيالمعلومات سرية، تكون ال عندما 
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 جينيةكل موضوع أو موارد يمكن وصف ، الحصول وتقاسم المنافع تبادل معلومات لغرفةأثناء المرحلة التجريبية و  -51
)على سبيل شكل شهادة عن طريق إدخال نص وصفي أو عبر توفير رابط لعينة البيانات ويأو ما يعادله  ترخيص يغطيها

قاعدة بيانات خارجية مثل بسجل في معلومات تصنيفية )مثل رابط و  (؛مناسب المحتفظ بها في مرفقالمثال رابط لعينة قسيمة 
 أو أي وصلة أخرى ذات الصلة. ،اإلحداثيات الجغرافيةو  (؛المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي أو كتالوج الحياة

 طرف ثالثلى إنقل المعلومات عن عمليات 
لى الحاجة إلى تقديم عكمسألة ذات أهمية خاصة لمرحلة التجريبية ل في إرشاداتهااللجنة الحكومية الدولية  أشارت -50

، إذا كانت متوافرةطرف ثالث، إلى نقل العن ترتيبات  وتقاسم المنافع تبادل معلومات الحصولغرفة من خالل معلومات 
  5عترف بها دوليا.إلدراجها في شهادة االمتثال الم

تشكل ل هأو ما يعادل ترخيص إلصدارقيمة كجزء من المعلومات اإلضافية التي ستتاح  ذاتقد تكون هذه الظروف و  -54
إلى  ة بشأن النقلغير إلزامي ت خانةدرجأفي ضوء ذلك، و  .شهادة االمتثال المعترف بها دوليا بهدف تعزيز اليقين القانوني

 أن تكون هذهأيضا اقترح  رسميةالستشارية غير االلجنة العدد من خبراء  غير أن. المقترح دموحالشكل الطرف ثالث في 
 6إلزامية. الخانة

 األمنو الوثيقة  صحة
خالل سيتم حماية جميع الوثائق التي يمكن تحميلها  ،للمساعدة في ضمان صحة شهادات االمتثال المعترف بها دوليا -53

تبادل معلومات الحصول غرفة  في الذي سيحتفظ بهالصلة  ينترنت ذسجل اإلعلى رابط بمل تسوف تشو المرحلة التجريبية 
ثالث  طرفلكخادم تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع غرفة ألغراض المقارنة. وبالتالي فإن استخدام  المعلوماتوتقاسم 
وتشتمل  .اعلى الفور من صحة محتوياتهلتأكد امن وثيقة الستخدم يسمح ألي شخص سيوثيقة النسخة أصلية من يحتفظ ب

  .شفرة عموديةعلى  شهادات االمتثال المعترف بها دوليا أيضا

 نقاط التفتيش بيانو تفتيش ال نقاط )ب( 
جمع أو تلقي لأو أكثر  نقطة تفتيش واحدةمن البروتوكول، على األطراف  07من المادة  (0) ()أ 0وفقا للفقرة  -52

 استخدام أو/و ،تبادليامتفق عليها الشروط ووضع اللموارد الجينية، امصدر و  ،موافقة المسبقة عن علملباالمعلومات ذات الصلة 
على أنه يجب أن تكون نقاط التفتيش ذات صلة  كذلك 07من المادة  (د) ()أ 0الفقرة تنص و . االقتضاء حسب ،الجينية الموارد

 وأ التطوير وأأي مرحلة من مراحل البحث  من بينها جملة أمورب ،لصلةجمع المعلومات ذات ابأو  ،استخدام الموارد الجينيةب
 نقاط التفتيش. لتعيين موحد إعداد شكلتسويق أو التسويق. وقد تم القبل أو ما  االبتكار

المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها من قبل تقدم على أن  07من المادة  (3) ()أ 0الفقرة تنص عالوة على ذلك، و  -55
دون اإلخالل بحماية المعلومات و  متاحة،ما تكون بما في ذلك من شهادات االمتثال المعترف بها دوليا حيث ،ط التفتيشنقا

لى الطرف الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علمو  ،ذات الصلةالسلطات الوطنية السرية، إلى  لى ، و ا  تبادل معلومات غرفة ا 
 .حسب االقتضاء ،الحصول وتقاسم المنافع

                                                 
 .للجنة الحكومية الدولية 0/0 األول بالتوصية من المرفقو( ) 2 الفقرة 5

 UNEP/CBD/ICNP/3/INF/5 من الوثيقة 33 الفقرة 6
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نقاط المعلومات التي تم جمعها أو تلقيها من قبل  إتاحةإضافي للمساعدة في  موحد شكليقترح  ،في ضوء ما سبقو  -56
 (."نقطة التفتيش"بيان )تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لغرفة تفتيش ال

من ( 3)أ( ) 0لفقرة لوفقا افع تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنغرفة المعلومات إلى تقديم يقترح أنه في أعقاب و  -57
نقطة و الوطنية المعينة،  /السلطاتتلقائيا إلى السلطةقطة التفتيش نلبيان  غير رسميةنسخة إرسال  ،من البروتوكول 07لمادة ا

أو ما  تراخيصالسلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن إصدار ال، و مقدم الموافقة المسبقة عن علماالتصال الوطنية للبلد 
تبادل غرفة أن ترسل  ترغبوطنية التي ال تها/سلطاتهاتحديد سلطاألطراف  سيتعين على ،من أجل القيام بذلكو دله. يعا

السلطات الوطنية في تحديد مرفق  ويرد. غير رسمية من بيان نقطة االتصالنسخة  لهامعلومات الحصول وتقاسم المنافع 
  نقطة التفتيش. لتعيين الموحدشكل ال

لبيان نقطة قد تم تصميم الشكل الموحد ف ،رسميةالستشارية غير االلجنة ال المقدمة منالمشورة التقنية  ىوبناء عل -52
ذكر و  .لفترة زمنية ممتدةو  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة شمل إمكانية تقديم المعلومات المجمعة إلى يل التفتيش

نوع قد يتطلب  ،أنه بالتاليو  العديد من البلدان لم تنشئ بعد نقاط تفتيش بعض أعضاء اللجنة االستشارية الدولية أيضا أن
المزيد من  البحث بعد اكتسابمزيد من لا تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة المعلومات التي يتعين تقديمها إلى 

 7 الخبرة.

 وتقاسم المنافع تبادل معلومات الحصولمشروع طرائق تشغيل غرفة  -ثالثا
 الواردعلى النحو  التشغيلاألمين التنفيذي أن يواصل تنقيح مشروع طرائق  إلى جيم 00/0القرار من  6الفقرة  تطلب -59
غرفة تبادل معلومات الحصول من إحراز تقدم بشأن تنفيذ المرحلة التجريبية  بعد UNEP/CBD/ICNP/2/9الوثيقة بمرفق الفي 

فيها األطراف وأن يقدمها لتنظر  ،عنها في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية ربالمعمع مراعاة اآلراء  ،وتقاسم المنافع
 .العامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األطرافلوأول اجتماع  ،في االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية

اع الثاني للجنة الحكومية دمج اآلراء المعرب عنها في االجتمتو  في المرفق األول التشغيل المنقحةوترد طرائق  -61
فضال عن الخبرة المكتسبة خالل تطوير المرحلة  ستشارية غير رسميةااللجنة ال قدمتهاالتقنية التي  واإلرشادات، الدولية

 التجريبية.

ذ تضع  -60  سيتعين إعادة النظر في جيم 01/0من المقرر  6للفقرة  في اعتبارها أنه وفقااللجنة الحكومية الدولية وا 
قد ف، هذه الوثيقة في ضوء التطورات والخبرات المكتسبة خالل تنفيذ المرحلة التجريبيةبمرفق الالوارد في  التشغيلروع طرائق مش

  .ألطراف العامل كاجتماع لألطرافامؤتمر ل اجتماع أولإلى نظرها  اللجنة في تأجيلترغب 

 قضايا أخرى تنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية  -رابعا
حسب و إن وجدت  ،المعلومات اإلضافية ه يمكن إتاحةمن البروتوكول على أن ،02المادة  من )أ( 3نص الفقرة ت -64

مل هذه المعلومات على "السلطات المختصة تويمكن أن تش .وتقاسم المنافع لحصولاتبادل معلومات لغرفة  ،االقتضاء
 ."المقررةمعلومات الو  ،للمجتمعات األصلية والمحلية

                                                 
 .UNEP/CBD/ICNP/3/INF/5 من الوثيقة 36 الفقرة 7
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من لمرحلة التجريبية إرشادات ا) 0/0للمرحلة التجريبية الواردة في مرفق التوصية  إرشاداتمن  01الفقرة  وتنص -63
حسب  ،يقوم كل طرفيمكن أن  ،من البروتوكول 04'( على أنه وفقا للمادة وتقاسم المنافع تبادل معلومات الحصولغرفة 

لتسهيل لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ية والمحلية لمجتمعات األصللالنظر في إنشاء نقاط اتصال باالقتضاء، 
  المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية.

لسلطات المختصة ه يمكن إتاحة المعلومات المتعلقة باأن اللجنة االستشارية الدوليةفي اجتماع  ورأى الخبراء -62
السلطات المختصة من جانب المجتمعات  تعيينواقترح الخبراء إمكانية  .للمجتمعات األصلية والمحلية كجزء من سجل وطني

ناقش و  .لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعلمجتمعات األصلية والمحلية ونقاط االتصال التابعة ل األصلية والمحلية
 .االتصالهذه السلطة أو نقطة  من قبلغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع سجالت نشر ة يمكانإالخبراء أيضا 

  8 إلى اللجنة الحكومية الدولية.هذه المسائل  إحالةينبغي بأنه  رسميةالستشارية غير اللجنة اال وأفادت

 في النظر في إنشاء السلطات المختصة للمجتمعات األصلية والمحلية ،تنفيذ البروتوكول عند ،كل طرفوقد يرغب  -65
وفي هذه الحالة، قد ترغب  ،للمجتمعات األصلية والمحليةمعلومات الحصول وتقاسم المنافع  لغرفة تبادلنقاط االتصال و 

السلطات مع هذه تفاعل  يةتوضيح كيفو غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع المعلومات إلى األطراف في تقديم هذه 
 .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

نقاط االتصال و  السلطات المختصة للمجتمعات األصلية والمحليةتعيين إمكانية  فياألطراف  من أجل تيسير نظرو  -66
للمجتمعات األصلية والمحلية، قد يكون من المفيد بناء تفاهم مشترك حول لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 

 :القضايا التالية

 ؛االتصال فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول نقاطو هذه السلطات المختصة لمثل الوظائف المحتملة  )أ(

  ،غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعبدورها ومسؤولياتها فيما يتعلق  )ب(

 .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعمن الذي ينبغي أن يقدم معلومات عن هذه السلطات إلى  )ج(

حول القضايا المذكورة  آراءأن تطلب تقديم في غب اللجنة الحكومية الدولية قد تر  ،من أجل بناء هذا الفهم المشتركو  -67
 .66في الفقرة 

 عناصر مشروع التوصية  -رابعا
 في: أن تنظرفي ضوء المعلومات الواردة أعاله، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية  -62

 ؛ل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادالتقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبية من  مالحظة )أ(

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم من أن يواصل تنفيذ المرحلة التجريبية باألمين التنفيذي  مطالبة )ب(
وكذلك خطة العمل اإلرشادية والجدول الزمني لألنشطة التي أقرها  4/2و 0/0 التوصيتينوفقا للتوجيهات الواردة في المنافع 

 ؛جيم 00/0القرار من  4الفقرة في  مؤتمر األطراف
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وال سيما تلك التي صدقت على البروتوكول والحكومات األخرى إلى المشاركة في  ،تشجيع جميع األطراف )ج(
إلى  وتقديم معلومات عن طريق نشر السجالت الوطنية وتقاسم المنافع تبادل معلومات الحصولغرفة من المرحلة التجريبية 
تعمل غرفة  الوصول إلىبغية  ،واحد أو أكثر من المستخدمين الوطنيين المعتمدين مستخدمو نشر  يين سلطةاألمين التنفيذي وتع

ألطراف في لاجتماع كاالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل  بحلولتبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بشكل كامل ل
 البروتوكول؛

لية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى المشاركة في دعوة المنظمات الدولية والمجتمعات األص د()
إلى  وتقديم تعليقات عن طريق تسجيل السجالت المرجعية وتقاسم المنافع تبادل معلومات الحصولغرفة من المرحلة التجريبية 

 ؛األمين التنفيذي

مع  وتقاسم المنافع حصولتبادل معلومات الطرائق تشغيل غرفة  تنقيحمواصلة باألمين التنفيذي  مطالبة )ه(
جتماع كامزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة التجريبية للنظر فيها واعتمادها في االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل الإحراز 

 ألطراف في البروتوكول؛ل

لحة دعوة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المص )و(
 للمجتمعات األصلية والمحلية، لسلطة المختصةل المحتملةوظائف ال (0) بشأن:المعنيين إلى تقديم آراء إلى األمين التنفيذي 

 ؛للمجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول وتقاسم المنافع لحصولاغرفة تبادل معلومات لنقطة االتصال و 
يكون مسؤوال عن من الذي س (3)و ؛الحصول وتقاسم المنافعالمتعلقة بغرفة تبادل معلومات  لمحتملةا هاومسؤولياتدورها و  (4)و

  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛إلى هذه السلطات  عنتقديم معلومات 

ألول لمؤتمر االجتماع ا اتجميع اآلراء المقدمة وفقا للفقرة أعاله لكي ينظر فيهباألمين التنفيذي  مطالبة )ز(
 ألطراف في البروتوكول.لجتماع كااألطراف العامل 
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 المرفق
 وتقاسم المنافع تبادل معلومات الحصولغرفة طرق تشغيل مشروع 

 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعدور   -ألف

بادل معلومات الحصول غرفة تأنه ينبغي أن تيسر على تقاسم المنافع الحصول و  بروتوكول ناغويا بشأننص ي  -0
  :لية ذات الصلة بتنفيذ البروتوكولتبادل المعلومات التا ،كحد أدنى ،وتقاسم المنافع

التدابير التشريعية واإلدارية والسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالموارد الجينية والمعارف  )أ(
 ؛(02)أ( من المادة 4والفقرة  04ن المادة م 4التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية )الفقرة 

)ب( من 4والفقرة  03من المادة  5االتصال الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة )الفقرة  نقطة )ب(
  (؛02المادة 

التراخيص أو ما يعادلها الصادرة عند الحصول كدليل على قرار المنح قبل الموافقة المسبقة عن علم ووضع  )ج(
 (؛07من المادة  4، والفقرة 02)ج( من المادة 4، والفقرة 6( من المادة ه)3وط المتفق عليها بصورة متبادلة )الفقرة الشر 

 ؛07المادة من  )أ( 0فقرة النقاط التفتيش التي أنشئت بموجب  )د(

بها دوليا، من المعلومات المقدمة إلى نقاط التفتيش المعّينة، بما في ذلك من شهادات االمتثال المعترف  )ه(
 (؛07( من المادة 3)أ()0أجل رصد استخدام الموارد الجينية )الفقرة 

 (؛02)ب( من المادة 3البنود التعاقدية النموذجية )الفقرة  )و(

 ((؛02)ج( من المادة 3األساليب واألدوات التي أعدت لرصد الموارد الجينية )الفقرة  )ز(

 (؛02)د( من المادة 3قرة مدونات السلوك وأفضل الممارسات )الف ()ح

من  6المبادرات المتعلقة ببناء القدرات وتنميتها على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي )الفقرة  (ط)
 (.44 المادة

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  لالمعلومات اإلضافية التي يمكن توفيرها من خال ويمكن أن تشتمل -4
 ما يلي:على 

)أ(( من 3سلطات المختصة التابعة للمجتمعات األصلية والمحلية، والمعلومات على النحو المقرر )الفقرة ال أ()
  .(02المادة 

التي  للمقرراتتبادل المعلومات األخرى وفقا تقاسم تيسير ل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعل ينبغيو  -3
 اف في البروتوكول.ألطر لاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  يتخذها

  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعخصائص   -باء
 ينبغي إنشاء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وفقا للخصائص التالية: -2

 االسترشاد بمبادئ الشمولية والشفافية واإلنصاف؛ )أ(
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 دام وفعالة ومأمونة ومرنة وعملية؛تسهيل الحصول على المعلومات بطريقة مبسطة وسهلة االستخ )ب(

 إتاحة الفرصة أمام المستخدمين الستخالص التعليقات بشأن تطورها؛ )ج(

 استخدام البوابة المركزية القائمة على اإلنترنت لتسهيل الوصول إلى المعلومات؛ )د(

رنت بالنسبة للبلدان التي إتاحة آلية فيما يخص المعلومات غير اإللكترونية أو غير القائمة على شبكة اإلنت )ه(
 ؛اآلليةتعرب عن حاجتها للحصول على هذه 

 استخدام األشكال العامة لتقديم المعلومات؛ )و(

استخدام الخانات اإللزامية، في األشكال العامة، بدون اإلخالل بحماية المعلومات السرية، من أجل ضمان  )ز(
 إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ ةالقانونيليقين تقديم الحد األدنى من المعلومات المطلوبة لتوفير ا

استخدام البيانات الوصفية بشأن كل سجل من السجالت )أي المحددات الوصفية مثل االسم، والتاريخ،  )ح(
 والمؤلف، وغير ذلك( للمساعدة على تقديم المعلومات، والبحث، ومواقع المعلومات واسترجاعها؛

 الرسمية الست المعمول بها في األمم المتحدة؛ دعم اللغات (ط)

استخدام، حسبما مقتضى الحال، المصطلحات الخاضعة للمراقبة ضمن إطار بروتوكول ناغويا، والتي  (ي)
يمكن ترجمتها إلى اللغات الرسمية لألمم المتحدة، وذلك لتيسير إدراج المعلومات واسترجاعها، وتيسير القدرة على البحث عن 

 بجميع اللغات؛ السجالت

اشتراط تقديم البيانات الوصفية، التي تصف البيانات األولية )مثال نوع اإلجراء التشريعي الذي يتم اختياره  (ك)
في العادة من المصطلحات الخاضعة للمراقبة( إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بإحدى اللغات الرسمية لألمم 

وقت نفسه على تقديم البيانات األولية، التي تشكل المحتوى الموضوعي لغرفة تبادل معلومات المتحدة، مع الحرص في ال
الحصول وتقاسم المنافع )مثال اتخاذ إجراء تشريعي( إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بإحدى اللغات 

 الرسمية؛

للبيانات األولية المقدمة إلى غرفة  رسميةغير الحث األطراف والحكومات األخرى على تقديم الترجمات  (ل)
 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وذلك بإحدى لغات األمم المتحدة؛

السماح بوضع آلية من أجل تعديل أو تحديث المعلومات مع الحرص على الحفاظ على اليقين القانوني،  (م)
ترخيص أو ما يعادله، عند الضرورة والمتفق عليه بصورة متبادلة، والوضوح، والشفافية وفقا للبروتوكول، السيما في حالة منح 

ة األصلي الشهادةبما يوضح الظروف الجديدة المتعلقة باستخدام الموارد الجينية. وفي هذه الحاالت، ينبغي اإلبقاء على 
 ؛وأن تنعكس حالتها في السجل الموثق افي شكله اأو ما يعادله المعترف بها دوليا

للبحث في المولدة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع محددات الهوية الفريدة  استخدام (ن)
 المعلومات واسترجاعها فيما يتعلق بشهادات االمتثال المعترف بها دوليا؛

فع جميع المعلومات المنشورة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناعدم إدراج البيانات السرية ألن  (س)
 السرية المعلوماتمثل هذه  جب أن يتم تبادليقر بأنها غير سرية. ويهذه المعلومات تكون متاحة للجميع وأن المستخدم بنشره ل

 على أساس ثنائي؛
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 ؛قواعد البيانات والنظم األخرىتبادل المعلومات، مع التصميم للتشغيل البيني و  (ع)

والمحلية من أجل تبادل المعلومات المقترنة بالمعارف التقليدية  تمكين المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية (ف)
 بشأن الموارد الجينية؛

 دعم تبادل المعلومات لمساعدة األطراف على بناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول؛ (ص)

الخبرات والموارد االستناد إلى مهامها وأنشطتها لالستجابة إلى طلب واضح ومحدد المعالم، واالستناد إلى  (ق)
 المتاحة األخرى.

 إدارة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع -جيم
يجب على أمانة االتفاقية أن تتولى إدارة البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع. وستشمل  -5

 هذه المهام ما يلي:

بيانات المركزية بما يضمن االستفادة من غرفة تبادل معلومات إعداد وصيانة البوابة المركزية وقواعد ال )أ(
 الحصول وتقاسم المنافع وتيسير استخدامها والبحث فيها وفهمها؛

العمل عند الضرورة على تحديد واستعراض ووضع أشكال عامة لإلبالغ عن المعلومات إلى غرفة تبادل  )ب(
 معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

في حالة  األطرافبالنيابة عن  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعفي مات المعلو  تسجيل )ج(
 المعلومات المقدمة في شكل غير إلكتروني؛

لمعلومات المتاحة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، عندما يطلب لتوفير نسخ ورقية  )د( 
 األطراف؛

 لدعم أهداف البروتوكول؛ األخريناالقتضاء، مع مقدمي البيانات تمكين تبادل المعلومات، حسب  )ه( 

 اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ذات الصلة، حسب االقتضاء؛و التعاون مع المنظمات والكيانات الدولية  )و( 

 ول.مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوك يطلبهاأداء الوظائف اإلدارية األخرى التي  )ز( 

 أدوار ومسؤوليات السلطات الوطنية فيما يخص غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع -دال 
 ترتبط األدوار والمسؤوليات التالية بإدارة المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع: -6

 حصول وتقاسم المنافع؛وطنية قبل نشرها في غرفة تبادل معلومات الالسجالت ال التأكد من )أ( 

 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛في المشاركة بنشاط في إتاحة المعلومات  )ب( 

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع كاملة وذات صلة، المتاحة في المعلومات  أن تكونضمان  )ج( 
 ومحدثة؛ 

  ؛تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تطوير وتنفيذ األمانة بشأن القضايا ذات الصلة بباالتصال  )د( 
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وبناء القدرات بين السلطات الوطنية المختصة، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب  التواصلتيسير  )ه(
 المصلحة اآلخرين من شأنه أن يجعل المعلومات المتاحة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع.

غرفة سلطة النشر لمسح جميع السجالت الوطنية المسجلة على  ة عنالمسؤول باالتصال باألمانةاألطراف  وسيقوم  -7
 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع قبل أن يتم نشرها على البوابة المركزية.

 المراقبة والمشورة التقنية -هاء

ة غير رسمية، يشكلها األمين التنفيذي وينسق قد تسعى األمانة إلى الحصول على المساعدة من لجنة استشاري -2
أعمالها بطريقة شفافة، مع التركيز بوجه خاص على تقديم إرشادات فيما يتعلق بتسوية المشاكل التقنية الناشئة عن التطوير 

 الجاري لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع.
 التقارير عن األنشطة -واو 

م المعلومات عن تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في كل اجتماع من يجب على األمانة أن تقد -9
 اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا. وقد تشمل هذه المعلومات ما يلي:

ذلك توزيعها توفير عدد السجالت المتاحة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وك )أ(
 الجغرافي وأنواعها؛

 عدد شهادات االمتثال الصادرة والمعترف بها دوليا؛ )ب(

عدد الزوار إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بغرض الوصول إلى المعلومات، وأنواع  )ج(
 المعلومات المستفاد منها، والوقت المستغرق في االطالع على مختلف أنواع المعلومات؛

 توافر المعلومات باللغات الرسمية الست في األمم المتحدة؛ )د(

تقارير للترتيبات بين غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وغيرها من المؤسسات فيما يخص تبادل  )ه(
 البيانات ذات الصلة؛

ومات الحصول وتقاسم دراسات استقصائية للمستخدمين وغيرها من التعليقات بشأن تشغيل غرفة تبادل معل )و(
 المنافع؛

قياس االستخدام الخارجي لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مثال الوصالت التي ترتبط  )ز(
 بالموقع الشبكي، وأدوات تحليل التكتالت االجتماعية وغيرها؛

 التكاليف التشغيلية، بما في ذلك متطلبات التمويل ومتطلبات الموارد األخرى. )ح(

ـع األطراف والمستخدمين اآلخرين لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع على  -01 وباإلضافة إلى ذلك، تشجَّ
 ن خبراتهم بشأن تشغيلها.تزويد األمانة بالمعلومات ع

 االستعراض الدوري -زاي 

دوري، وينبغي أن يشمل يجب أن يخضع تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع الستعراض  -00
التشاور مع مجموعة واسعة من األطراف والمنظمات المشاركة. وينبغي أن يقوم االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل 
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. وينبغي إجراء األجل طويلكاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا باالستعراض األول، وذلك بغرض وضع برنامج عمل 
 من البروتوكول. 30وفقا للمادة  عمليات االستعراض الدورية

 

----- 


