
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيااألمم المتحدة  لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ر نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضا  .هذه الوثيقة

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  الثانياالجتماع 
  2012 تموز/يوليو 6-2نيودلهي، 

 *جدول األعمال المؤقت من 1-4البند 
  

  تقرير عن التقدم المحرز والخطوات القادمة في تنفيذ المرحلة التجريبية
  من غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

  مذكرة من األمين التنفيذي
  مقدمة  -أوال 

الحكومية للجنة  ناقش االجتماع األولمؤتمر األطراف، الصادر عن ، 10/1 بالمقررالثاني لمرفق لوفقا  - 1
طرائق تشغيل غرفة تبادل ) اللجنة الحكومية الدولية(ة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا حالمفتو الدولية

 .)14المادة ( معلومات الحصول وتقاسم المنافع

تبادل معلومات الحصول وتقاسم  تنفيذ غرفةيكون ، قررت اللجنة الحكومية الدولية أن 1/1وفي توصيتها  - 2
، قدمت اللجنة 1/1وفي المرفق بتوصيتها . مرحلة تجريبية ىتكون المرحلة األولالمنافع بطريقة تدريجية وأن 

 .الحكومية الدولية إرشادات حول إعداد المرحلة التجريبية

المحرز في تنفيذ المرحلة غ عن التقدم اإلبالإلى األمين التنفيذي  1/1وباإلضافة إلى ذلك، طلبت التوصية  - 3
التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، ووضع مشروع لطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات 

، وذلك فرص للتعاون مع الشركاء والجهات األخرى المعنية بتقديم البياناتالالحصول وتقاسم المنافع، واستكشاف 
 .تماعها الثانيلنظر اللجنة الحكومية الدولية في اج

وعالوة على ذلك، دعت اللجنة الحكومية الدولية األطراف، والحكومات والجهات المانحة إلى تقديم دعم  - 4
 .تنفيذ المرحلة التجريبية في أقرب وقت ممكنمالي إضافي لتمكين 
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ا الدعم، وبفضل هذ. واستجابة لهذه الدعوة، قدمت ألمانيا وسويسرا والمفوضية األوروبية دعما ماليا سخيا - 5
 .بدأت األمانة مؤخرا في تعيين موظفين للبدء في المرحلة التجريبية

ات التي ستعد للمرحلة التجريبية، ويقدم تطبيقويقدم القسم الثاني من هذه الوثيقة معلومات عن اآلليات وال - 6
بغية استكشاف  القسم الثالث قائمة بالشركاء المعنيين والجهات المقدمة للبيانات فضال عن وصف موجز لعملها

 .الفرص السانحة للتعاون، ويحتوي القسم الرابع على مشروع توصيات

ويرد مشروع طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في المرفق بالوثيقة  - 7
UNEP/CBD/ICNP/2/9. 

اآلليات والتطبيقات التي ستعد للمرحلة التجريبية لغرفة   -ثانيا 
 ول وتقاسم المنافعتبادل معلومات الحص

بالتجربة القيمة لغرفة تبادل معلومات السالمة  ،أقرت اللجنة الحكومية الدولية، في اجتماعها األول - 8
إلعداد المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات  ،األحيائية المنشأة في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

ات التي ستعد خالل المرحلة التجريبية تطبيقالي معلومات عن اآلليات والويقدم القسم الت .الحصول وتقاسم المنافع
لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع استنادا إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة الحكومية الدولية ونظام 

يات والتطبيقات قد غير أن هذه اآلل. تبادل المعلومات المنشئ في إطار غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
تحتاج إلى المواءمة ألن المرحلة التجريبية ستعد للوفاء بمتطلبات معينة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 

 .المنافع وينبغي بالتالي فهمها على أنها إرشادية فقط

مية وللحصول على ردود فعل من األطراف في إعداد هذه اآلليات والتطبيقات، قد ترغب اللجنة الحكو - 9
إلى األمين تقنية مشورة إسداء و ةتقني لقيام بمراقبةلالدولية في النظر في إنشاء لجنة استشارية غير رسمية 

وصلة ويمكن أن تؤدي اللجنة االستشارية غير الرسمية دورا مفيدا في إعداد المرحلة التجريبية وتقدم . التنفيذي
 .ة التجريبيةبينية غير رسمية للحصول على إرشادات تقنية من األطراف خالل المرحل

 البوابة المركزية ومركز إدارة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  -ألف 

سيتم دمج غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في البوابة اإللكترونية القائمة لبروتوكول ناغويا  - 10
وستسمح . على هذه المعلومات وستسمح للمستخدمين بتسجيل المعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول والحصول

البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، كحد أدنى، لألطراف بتبادل المعلومات على 
من البروتوكول، وإلى أقصى قدر ممكن، ستسمح بتبادل المعلومات على  14من المادة  2ر في الفقرة والنحو المذك

واإلرشادات إلعداد المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول  14المادة من  3النحو المذكور في الفقرة 
 1.وتقاسم المنافع

وستقدم وتنشر األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين المعلومات الواردة في غرفة تبادل  - 11
يضا دورا نشطا في نشر معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وبالنسبة لفئات معينة من المعلومات، ستؤدي األمانة أ

وستواصل األمانة في إتاحة معلومات على صفحاتها الشبكية تتعلق ضمن جملة أمور باالجتماعات . المعلومات
المعقودة في إطار بروتوكول ناغويا، ومواد االتصال التي أعدتها األمانة، وعدد األطراف في البروتوكول، 

                                                        
 .(UNEP/CBD/ICNP/1/8)حكومية الدولية الصادرة عن اللجنة ال 1/1المرفق بالتوصية    1
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القسم باء أدناه معلومات عن كيفية تسجيل المستخدمين لمعلومات في وترد في . والعملية الحكومية الدولية وخالفه
 .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

وكهيكل أولي، من المتوقع أن البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ستتصل  - 12
ومن المتوقع أيضا أن ". الموارد"و) كز اإلدارةمر" (تسجيل المعلومات"، و"العثور على المعلومات: "بثالثة أقسام

تكون جميع محركات البحث عن المعلومات المسجلة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع متاحة في 
وبمجرد إدخال السجالت في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، ". الحصول على المعلومات"قسم 

مجموعة عريضة من المعلومات المتعلقة ببروتوكول ناغويا التي قدمتها الحكومات سيحتوي هذا القسم على 
غرفة على طائفة من األدوات واإلرشادات لمستخدمي " الموارد"وسيحتوي قسم . وأصحاب المصلحة اآلخرين

ت غرفة تبادل معلومامن أجل مساعدتهم في تسجيل المعلومات في  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
 .والعثور على المعلومات الواردة فيها الحصول وتقاسم المنافع

وستكون إحدى السمات الرئيسية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مركز اإلدارة فيها الذي  - 13
وسيقدم مركز اإلدارة آلية إلكترونية تستند إلى . سيسمح للمستخدمين المسجلين بتسجيل المعلومات في الغرفة

ترنت التي تمكن المستخدمين المسجلين في حساب لغرفة تبادل المعلومات هذه بتسجيل المعلومات أو تعديلها االن
 .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعأو حذفها، تلك المعلومات التي ستنشر في /و

غرفة خدمي غير أن جميع مست. وسيكون البحث عن المعلومات المسجلة في هذه الغرفة متاحا للجميع - 14
الراغبين في تسجيل معلومات سيحتاجون إلى إنشاء حساب لهم في هذه  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

مثال، (وبمجرد التسجيل، يمكن للمستخدمين تقديم فئات معينة من المعلومات استنادا إلى دورهم المحدد . الغرفة
غرفة إلى غير أن المعلومات المقدمة ). ول وتقاسم المنافعمستخدم عام من الجمهور أو نقطة اتصال معنية بالحص

ويرد في . تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ستخضع لعملية تحقق قبل أن تصبح علنية في البوابة المركزية
 .القسم باء تفسير لعملية التحقق المنشأة في إطار غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 إلى اختيار نوع المعلومات التي يرغبون فيالمسجلين جديد، سيحتاج المستخدمين  ومن أجل تسجيل سجل - 15
وتنظيم جمع  ىوفي إطار كل فئة، ستتاح أشكال عامة لمساعدة المستخدمين عل. تقديمها باختيار فئة للمعلومات

لومات الحصول وتقاسم غرفة تبادل مع ستتاح فيقياسية ا نماذج النماذج المشتركة وتعتبر. المعلومات قبل تقديمها
وسيتم تصميم نسخة إلكترونية من األشكال العامة للسماح . نزالهاإمن أجل  "ميكروسوفت وورد" شكلالمنافع في 

غير . بتقديم المعلومات إلكترونيا ويشجع جميع المستخدمين على تقديم المعلومات إلكترونيا من خالل مركز اإلدارة
 النماذج المشتركة في نسخيهم حصول محدود على اإلنترنت، فسيتمكنون من ملء أنه بالنسبة للمستخدمين الذين لد

وتقديمها، بعد التوقيع عليها، إلى األمانة عن طريق البريد أو الفاكسيميل أو كمرفقات مصورة  "ميكروسوفت وورد"
 .في بريد إلكتروني

 تسجيل السجالت في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  -باء 

من أجل تسجيل المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، ينبغي أن يختار  - 16
وسيعتمد نوع المعلومات . المستخدمون نوع المعلومات التي يرغبون في تقديمها استنادا إلى فئات المعلومات

 .ول وتقاسم المنافعللمستخدم المسجل في غرفة تبادل معلومات الحص حددالمتاحة للتقديم على الدور الم
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وستسمح . السجالت الوطنية والسجالت المرجعية: وستقسم أنواع المعلومات إلى مجموعتين رئيسيتين - 17
معلومات تتعلق بتنفيذ البروتوكول ومساعدتهما في  إتاحةبالنماذج في إطار فئة السجالت الوطنية للحكومات 

تقديم بذج تحت فئة السجالت المرجعية اوستسمح النم .من البروتوكول 14االمتثال اللتزاماتها بموجب المادة 
ال ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية، مث(اآلخرين وكول من المستخدمين المسجلين المعلومات المتعلقة بالبروت

وذلك إلى ) واألوساط األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات البحوث، وممثلو قطاع األعمال وخالفه
 .دل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبا

ولضمان دقة واكتمال المعلومات المنشورة على البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  - 18
تشبة اإلجراء المنشأ في إطار غرفة ) أي الموافقة على النشر(المنافع، سيكون من الضروري إعداد إجراء للتحقق 

وفي إطار غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، تكون . قبل نشر المعلومات ،ائيةتبادل معلومات السالمة األحي
السجالت الوطنية جميع نقاط االتصال المعنية بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية مسؤولة عن التحقق من 

بنشر  ا فعلياتصريح قدميوإجراء التحقق هذا . وتكون األمانة مسؤولة عن التحقق من جميع السجالت المرجعية
 .المعلومات المسجلة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وبالتالي ضمان مصداقية المعلومات

وينبغي مالحظة أن نقاط االتصال الوطنية المعنية بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تتمتع بإمكانية  - 19
بخصوص تسجيل المعلومات في غرفة تبادل " صينالمستخدمين الوطنيين المرخ"تفويض المسؤوليات إلى 
ويمكن أن ينشئ المستخدمون الوطنيون المرخصون مسودات سجالت وإدارتها في . معلومات السالمة األحيائية

غير ). اط االتصال الوطنيةقباستثناء تسجيل ن(جميع فئات المعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
ة التي ينشئها المستخدمون الوطنيون المرخصون، فضال عن أي تعديالت يدخلونها على أن السجالت الجديد

السجالت القائمة، تخضع للتحقق إما من نقاط االتصال الوطنية المعنية بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، 
ل نشرها في غرفة تبادل في حالة السجالت الوطنية، أو من جانب األمانة في حالة السجالت المرجعية وذلك قب

مفيدا أيضا في تقديم المعلومات إلى وقد يكون تعيين المستخدمين الوطنيين المرخصين . معلومات السالمة األحيائية
 .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بشرط إنشاء إجراء واضح للتحقق

المنافع، ينبغي إنشاء آلية مبسطة  وألغراض تقديم السجالت إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم - 20
وقد ترغب األطراف في بروتوكول ناغويا تفويض مسؤوليات تسجيل المعلومات . لتقديم السجالت والتحقق منها

في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع إلى عدد من الفاعلين الوطنيين، غير أنه في ضوء الخبرة 
مات السالمة األحيائية فيما يتعلق بعملية التحقق، فمن المتوقع أن األطراف قد الناجحة في حالة غرفة تبادل معلو

للسجالت الوطنية فبل نشرها في البوابة الفعلي تتبع إجراء مشابها وتعين سلطة تحقق واحدة لتقديم التصريح 
 .وقد يحتاج األمر إلى إبالغ األمانة عن هذه السلطة من أجل تحديد حقوق التحقق. المركزية

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، تم  فيلنشر السجالت  فعليوباإلضافة إلى توفير تصريح  - 21
من أجل إدارة المعلومات في  2من اإلرشاد للمرحلة التجريبية 7تحديد األدوار والمسؤوليات التالية في الفقرة 
 :غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

نة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المسائل المتعلقة بغرفة تبادل معلومات الحصول االتصال مع أما  )أ(
  وتقاسم المنافع؛

                                                        
  .المرجع نفسه   2
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  إتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛  )ب(
تيسير إقامة الشبكات وبناء القدرات بين السلطات الوطنية المختصة، والشعوب األصلية   )ج(

ة وأصحاب المصلحة اآلخرين التي قد تجعل المعلومات متاحة إلى غرفة تبادل معلومات والمجتمعات المحلي
 .الحصول وتقاسم المنافع

من اللجنة الحكومية الدولية، يمكن توسيع مهام نقاط االتصال الوطنية لغرفة  ةالمقدم اتووفقا لإلرشاد - 22
تعيين نقطة اتصال مكرسة ت المحددة أو تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لتتضمن األدوار والمسؤوليا

من اإلرشادات على  9وباإلضافة إلى ذلك، تنص الفقرة  3.لخدمة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
، لتتضمن إتاحة المعلومات عن التصاريح الصادرة أو ما يعادلها ةتوسيع مهام السلطات الوطنية المختصة المعين

، في الحاالت المالئمة، وإعالم نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول المعلوماتتبادل من مستندات إلى غرفة 
 .وتقاسم المنافع

يمكن لكل طرف أن ينظر، حسب االقتضاء، في وباإلضافة إلى ذلك، تنص اإلرشادات أيضا على أنه  - 23
مات الحصول وتقاسم المنافع إنشاء نقاط اتصال للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل غرفة تبادل معلو

 4.لتيسير المشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

وقد ترغب األطراف في السماح لمختلف السلطات بتقديم سجالت وطنية إلى غرفة تبادل معلومات  - 24
ت، قد يكون من دقة واكتمال السجال، ولضمان 20غير أنه حسبما تم تفسيره في الفقرة . الحصول وتقاسم المنافع

 .تكون سلطة واحدة فقط هي المسؤولة عن تقديم التصريح الفعلي لنشر السجالتالمفضل أن 

وخالل المرحلة التجريبية وإلى حين دخول البروتوكول حيز النفاذ، من المتوقع أن نقاط االتصال الوطنية  - 25
التواصل مع األمانة فيما يتعلق بإعداد المعنية باللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا ستكون مسؤولة عن 

 .المرحلة التجريبية

 األشكال العامة  -جيم 

الصادرة عن االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية على قائمة المعلومات التالية التي  1/1تنص التوصية  - 26
 :ينبغي إدراجها في المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

  :من البروتوكول 14من المادة  2للفقرة  اإللزامية التالية على أساس األولوية، وفقاً ينبغي إدراج المعلومات  )أ(
  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛اتية السياسوالتدابير التشريعية واإلدارية   )1(
  السلطات الوطنية المختصة؛أو معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة   )2(
اريح أو ما يعادلها من المستندات الصادرة وقت الحصول كدليل على قرار منح التص  )3(

  ؛الموافقة المسبقة عن علم وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
، مع 14من المادة  3وفقاً للفقرة حسب االقتضاء،  ،ويمكن إدراج المعلومات اإلضافية التالية  )ب(
  :من البروتوكول 12ة من الماد 2الفقرة أيضاً مالحظة 

                                                        
 .(UNEP/CBD/ICNP/1/8) الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية 1/1من المرفق بالتوصية  8الفقرة    3
  .(UNEP/CBD/ICNP/1/8)الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية  1/1من المرفق بالتوصية  10الفقرة    4
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المحلية، والمعلومات على المجتمعات األصلية و شعوبالسلطات المختصة ذات الصلة لل  )1(
  الذي تقررت به؛النحو 

  البنود التعاقدية النموذجية؛  )2(
  واألدوات التي أعدت لرصد الموارد الجينية؛  األساليب  )3(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )4(

أثناء لتقديمها متى توفرت األخرى التي تم تحديدها كمعلومات قيمة بصفة خاصة  المعلومات  )ج(
  :1/1من المرفق بالتوصية  4، وفقا للفقرة المرحلة التجريبية

معلومات تفسيرية عن التدابير التشريعية، مثل المذكرات التفسيرية، أو رسوم سير   )1(
  سم المنافع؛العمليات التي تصف العمليات الوطنية للحصول وتقا

  من البروتوكول؛ 17معلومات عن أي نقاط تفتيش منشأة بموجب المادة   )2(
  تدابير وأنشطة بناء القدرات؛  )3(
المعلومات المتوافرة حالياً في قاعدة بيانات تدابير الحصول وتقاسم المنافع في اتفاقية   )4(

  التنوع البيولوجي؛
ير الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع النص على تقديم معلومات عن مساهمة تداب  )5(

  وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ والتخفيف من وطأة الفقر،، البيولوجي واستخدامه المستدام
شهادة أطراف ثالثة، إذا كانت متاحة إلدراجها في إلى معلومات عن ترتيبات النقل   )6(

  ؛االمتثال المعترف بها دولياً
على المستوى القطاعي  جينيةى اتفاقات أخرى فيما يتعلق بالموارد الانتماء األطراف إل  )7(

  .أو اإلقليمي أو دون اإلقليمي
ومن أجل تفعيل تبادل هذه المعلومات في المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  - 27

تقسيم فئات  موسيت. انات اإللكترونيةينبغي إعداد النماذج المشتركة التي ستسمح بإعداد النماذج وقواعد البيالمنافع، 
وطنية والسجالت المرجعية، استنادا إلى التفسيرات المقدمة في الالسجالت : المعلومات إلى مجموعتين رئيسيتين

 .أعاله 17الفقرة 

. خالل المرحلة التجريبية توعملت األمانة على إعداد عدد من النماذج المشتركة للسماح بتبادل المعلوما - 28
من  14من المادة  2ذات أولوية، تعمل األمانة على إعداد النماذج المشتركة لجمع المعلومات وفقا للفقرة  وكمسألة

البروتوكول وسوتسعى إلى إعداد نماذج مشتركة إضافية لجمع المعلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 .من انفس المادة وفي اإلرشادات للمرحلة التجريبية 3

حسب العرف المتبع في إطار بروتوكول وأنه بعد دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ،  ومن المتوقع - 29
السالمة األحيائية، فإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا سيوافق على النسخ 

غير أنه، قبل دخول . النهائية للنماذج المشتركة قبل تنفيذها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
أعاله، تساعد األمين  9البروتوكول حيز النفاذ، يمكن أن تساعد لجنة استشارية غير رسمية، حسبما ورد في الفقرة 

وبالتالي، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية . التنفيذي في إعداد النماذج المشتركة لتنفيذها خالل المرحلة التجريبية
 .لجنة استشارية غير رسمية فيما يتعلق بإعداد النماذج المشتركةإنشاء ائدة ففي النظر في 
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 آليات للتبادل غير اإللكتروني للمعلومات أو غير المعتمد على اإلنترنت  – دال

من أجل زيادة إمكانية الحصول على المعلومات الواردة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  - 30
وبالتالي، . ترونية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالمنافع، من المتوقع إصدار نسخ غير إلك

نافع إنزال المعلومات مباشرة من البوابة المركزية مسيستطيع مستخدمو غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ال
 .لهذه الغرفة وستتمكن الحكومات من طلب األقراص المدمجة التي تحتوي على المعلومات

قراص المدمجة على جميع السجالت التي تخزن في قواعد بيانات غرفة تبادل ويمكن أن تحتوي األ - 31
وستكون أكثر فائدة . ة للحصول على السجالتالزممعلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك مهام البحث ال

ث للمستخدمين الذين لديهم وصول محدود أو مكلف لإلنترنت، ولكنهم يرغبون في الحصول على وظيفة البح
 .الموسع الذي تقدمه البوابة المركزية لهذه الغرفة

وفي إطار غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، تصدر األمانة نسخا غير إلكترونية لهذه الغرفة على  - 32
في أساس ربع سنوي وترسل األقراص المدمجة إلى نقاط االتصال المعنية بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 

ويمكن استعمال إجراء مماثل لغرفة تبادل . الحصول على نسخة تطلبلتي لديها وصول محدود والتي البلدان ا
 .معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 تشجيع المشاركة الوطنية في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  - هاء

ة تبادل معلومات الحصول وتقاسم مهمة للتنفيذ الناجح لغرف شاركة الفعالة على الصعيد الوطنيستكون الم - 33
ولضمان التدفق الفعال للمعلومات، ينبغي تصميم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع للسماح . المنافع

 .بتقاسم البيانات بين قواعد البيانات القطرية والبوابة المركزية لغرفة تبادل المعلومات

ائية، أعدت حلول التشغيل البيني للتشجيع على المشاركة وفي إطار غرفة تبادل معلومات السالمة األحي - 34
فعلى سبيل المثال، يمكن إنزال تطبيق بسيط من البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات . الوطنية في هذه الغرفة

تشغيل تكون ذات األحيائية والسماح للحكومات بإعداد غرفة وطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية  ةالسالم
وهذا التطبيق هو مجموعة فرعية أو نسخة مصغرة من . بيني كامل مع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية التي بها تشغيل بيني مشابه، ولكنها مصغرة لعرض السجالت القطرية 
عمل هذا التطبيق على خواديم أمانة اتفاقية وي. غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةسجالت والبحث فيها في 

 .ي ترغب في عرضهذالتنوع البيولوجي ويسمح للبلدان بمواءمة وإدارة المحتوي ال

وهناك تطبيق آخر تم إعداده لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية يسمح بظهور المعلومات المسجلة  - 35
أو الغرفة الوطنية لتبادل المعلومات ويسمح للمستخدمين /في الصفحة الشبكية الوطنية القائمة وفي هذه الغرفة 

ويزيد هذان التطبيقان من التشغيل البيني بين النظم الوطنية وغرفة تبادل معلومات . بتسجيل وإدارة السجالت
 لغرفة تبادل معلوماتوطنية السالمة األحيائية ويقدمان وسائل للبلدان التي لديها موارد محدودة على إعداد نظم 

 .السالمة األحيائية

وفي ضوء الخبرة المكتسبة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية فيما يتعلق بالتشغيل البيني وقواعد  - 36
 .البيانات الوطنية، يمكن أن تكون تطبيقات مشابهة مفيدة بالنسبة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
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األخرى المقدمة للبيانات  فرص للتعاون بين الشركاء والجهات  -ثالثا 
 في إعداد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

للتعاون مع ، إلى األمين التنفيذي أن يستكشف الفرص 1/1طلبت اللجنة الحكومية الدولية، في التوصية  - 37
 .تقاسم المنافعغرفة تبادل معلومات الحصول والشركاء والجهات األخرى المعنية بتقديم البيانات في مجال تطوير 

فرص  ،في المرفق بالتوصية منصوص عليهامن اإلرشادات للمرحلة التجريبية ال 13و 12وتعالج الفقرتان 
 .الشراكات الممكنة لدعم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

بحث فرص إقامة شراكات مع من اإلرشادات، يمكن أن يتضمن إعداد المرحلة التجريبية  12ووفقا للفقرة  - 38
. الجهات األخرى المعنية بتقديم البيانات في الحاالت التي تدعم فيها هذه الفرص بوضوح أهداف البروتوكول

المركز العالمي و ويمكن أن تضم هذه الجهات المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
، وقواعد بيانات الفئات التصنيفية، مثل كتالوج الحياة والمرفق مم المتحدة للبيئةلرصد الحفظ التابع لبرنامج األ

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن النظر في تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية . العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي
 .للملكية الفكرية

يمكن أيضا أن  ل وتقاسم المنافعمن اإلرشادات على أن غرفة تبادل معلومات الحصو 13وتنص الفقرة  - 39
توفر الوصول إلى موارد معلومات أخرى، مثل النظم التي تستخدم بالفعل اتفاقات نقل المواد لتبادل الموارد 

، وبنوك الجينات، وقواعد بيانات المعلومات القانونية، وغيرها من )مثل مجموعات التربية الميكروبية(البيولوجية 
يع معلومات ذات صلة، مثل قواعد بيانات معلومات التنقيب البيولوجي التابعة لجامعة األمم الهيئات التي تتولى تجم

 .وينبغي إعداد قائمة بهذه المواقع الشبكية للسماح بتقييم مدى فائدتها خالل المرحلة التجريبية ،المتحدة

. تي سيتم تقاسمهاوسوف تعتمد آليات التعاون مع مختلف الشركاء أساسا على نوع وغرض المعلومات ال - 40
إدماج البيانات الفعلية في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  منويمكن أن يتكون ذلك، ضمن جملة أمور، 

غرفة تبادل معلومات الحصول  تطويرالمنافع، وإضافة وصالت بسيطة إلى المعلومات ذات الصلة، وإعالم 
يا، أو المساهمة في التطورات التكميلية في محافل وتقاسم المنافع، ودعم بعض جوانب تنفيذ بروتوكول ناغو

 .أخرى

وكخطوة أولى وعمال للطلب المقدم من اللجنة الحكومية الدولية، يشمل ما يلي قائمة بالشركاء المعنيين  - 41
والجهات المقدمة للبيانات التي تم تحديدها في اإلرشادات للمرحلة التجريبية، فضال عن الوثيقة التي أعدت لنظر 

أهميتها لغرفة تبادل معلومات مواصلة استكشاف ويحتاج األمر إلى  6.وتقرير اجتماع الخبراء 5اع الخبراءاجتم
 .الحصول وتقاسم المنافع والفرص الممكنة للشراكات

  التعاون مع الصكوك الدولية واآلليات األخرى  - ألف
 (ITPGRFA)المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

يضع النظام المتعدد األطراف للحصول وتقاسم المنافع التابع للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية  - 42
يه ية يمكن الوصول إلوراثمحصوال من أهم المحاصيل في مستودع عالمي للموارد ال 64اعة ذية والزرلألغ

                                                        
 .(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2) ي إنشاء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعمسائل للنظر فيها ف   5
 (UNEP/CBD/ICNP/1/2)تقرير اجتماع الخبراء عن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع    6
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وقد تم تحويل جميع المواد داخل . ة والزراعةولة ويتاح ألغراض البحث والتربية والتدريب في مجال األغذيهسب
ولدعم مستخدمي . موحدة لنقل الموادالنظام المتعدد األطراف من المقدمين إلى المتلقين عبر العالم بموجب اتفاقات 

على اإلنترنت يسمح باإلبالغ  7النظام المتعدد األطراف، أعدت المعاهدة الدولية نظاما محددا لتكنولوجيا المعلومات
ويحتوي هذا . الحصول على جميع المحاصيل المشمولة في إطار النظام المتعدد األطراف عن مستوى باشرةم

المرسلة في إطار االتفاق الموحد لنقل  بالزما الجرثوميةالنظام أيضا على مخزن بيانات به تفاصيل عن شحنات ال
 .ا إلى مضمون قاعدة البيانات هذهنيوال يمكن الوصول عل .المواد

اإلضافة إلى ذلك، تعمل أيضا المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، في بو - 43
شراكة مع المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي والصندوق العالمي لتنوع المحاصيل، على تطوير آخر للبوابة 

تقدم للمربين والقائمين على البحوث نقطة  النباتية التي، بشأن الموارد الوراثية (GENESYS) "جينسيس"الشبكية 
قيمة " سيسجين"وأضافت  8.معلومات عن ثلث عمليات الحصول من بنوك الجينات في العالمإلى ل واحدة وصو

بارامترات بيئية  19مليون سجال عن السمات المظهرية، فضال عن  11إلى عمليات الحصول هذه بتقديم أكثر من 
 .في قاعدة البيانات على أساس جغرافيكمراجع عملية تم تسجيلها  625,000ة لعمليات الحصول هذه البالغ

وفي االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، وقعت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المعاهدة الدولية على  - 44
افة إلى ذلك، وباإلض. مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك ضمن صالحيات كل منها

هناك مبادرة مشتركة أخرى توسع هذه التعاون بغية ضمان تنفيذ كل من بروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن 
وستشمل األنشطة المشتركة التنسيق . الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بطريقة تساند بعضها البعض

وتقاسم المنافع لدعم تنفيذ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  وتقاسم الخبرات بشأن إدارة معلومات الحصول
 .المنافع

 (WIPO) المنظمة العالمية للملكية الفكرية

استخدام  في مجالأعدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عدة موارد وقواعد بيانات كجزء من عملها  - 45
 .موجز لقواعد البيانات هذهوفيما يلي وصف . وكول ناغوياالملكية الفكرية التي يمكن أن تكون مفيدة لدعم تنفيذ بروت

كجزء من العمل الذي تضطلع به الهيئة الدولية الحكومية بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية و - 46
 :قواعد البيانات التالية ويبو ت، أعد(IGC)والفنون الشعبية 

والمعلومات ذات الصلة، مع تركيز محدد قاعدة بيانات بشأن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع   )أ(
  9سجال؛ 39وتحتوي قاعدة البيانات حاليا على . على جوانب الملكية الفكرية في هذه االتفاقات

ات، نقاعدة بيانات المدونات واإلرشادات والممارسات القائمة، التي تحتوي على أمثلة عن المدو  )ب(
ات الموحدة المتعلقة بتسجيل التراث الثقافي غير المادي وترقيمه والدالئل، والسياسات، والبروتوكوالت واالتفاق

  10ونشره، مع التركيز على مسائل الملكية الفكرية؛

                                                        
 >rg/itt/http://mls.planttreaty.o <انظر    7
 </http://www.genesys-pgr.org> انظر   8
   >http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/search.html< انظر   9

  >/http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage<انظر    10

http://mls.planttreaty.o
http://www.genesys-pgr.org/>
http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/search.html
http://www.wipo.int/tk/en/databases/creative_heritage/
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قاعدة بيانات النصوص القانونية بشأن حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي   )ج(
وتقدم مجموعة مختارة من . علقة بالموارد الوراثيةوالنصوص القانونية المت) أشكال التعبير والفنون الشعبية(

  :القوانين الوطنية واإلقليمية، والقواعد والقوانين النموذجية بشأن ما يلي
  11المعارف التقليدية؛  )1(
  12التعبير الثقافي التقليدية؛أشكال   )2(
 13.يةوراثالموارد ال  )3(

تسمح  Patentscope"14"رية أداة للبحث تسمى وباإلضافة إلى ذلك، أعدت المنظمة العالمية للملكية الفك - 47
بالبحث في مليون طلب منشور من طلبات الحصول على براءات اختراع دولية، وبغية االطالع على آخر 

وتشتمل هذه أيضا على الوصول إلى المعلومات عن مجموعات . المعلومات والوثائق المتاحة في المكتب الدولي
، (ARIPO)ظمات أخرى، مثل المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الصناعية بلدا ومن 27براءات االختراع من 

، والمنظمة اإلقليمية لبراءات االختراع ألمريكا الالتينية ومنطقة (EPO)والمنظمة األوروبية لبراءات االختراع 
 .(LATIPAT)الكاريبي 

وقد تم اختيار . ختارةويتسم هذا المرفق بخدمة تقديم تصور سريع للتطورات في تكنولوجيات م - 48
التكنولوجيات على أساس اهتمام الجمهور أو أهميتها بمجاالت مشهورة من السياسات العامة، وتحتوي حاليا على 

 15.الطب التقليدي والطاقة البديلة

وأعدت هذه الخدمة بالعالقة إلى الطب التقليدي وتقدم نظرة عامة فريدة لمعظم األنشطة العالمية الحالية  - 49
وتسمح بالتصفح من خالل طلبات براءات االختراع  16.ت االختراع في مجال المعارف الطبية التقليديةلبراءا

لقائم على المنتجات الطبيعية االدولية المنشورة في إطار المجموعة الرئيسية التي تم إدخالها مؤخرا للطب التقليدي 
(A61K-36)17  بحث عن التحضيرات الطبية القائمة على فئة في التصنيف الدولي لبراءات االختراع، بما في ذلك

 .محددة من المواد البيولوجية

أيضا وصالت لقواعد البيانات الوطنية ولدى المنظمات في قاعدة  "Patentscope"لبحث أداة اوتقدم  - 50
 18.بياناتها الخارجية

ناغويا وتساهم وأعدت الويبو عددا من قواعد البيانات ذات الصلة التي يمكن أن تدعم تنفيذ بروتوكول  - 51
غرفة تبادل معلومات الحصول  وفرويمكن أن ت. أيضا في إعداد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 .وتقاسم المنافع الوصول إلى بعض قواعد البيانات هذه
                                                        

  >http://www.wipo.int/tk/en/laws/tk.html<انظر    11
  <http://www.wipo.int/tk/en/laws/folklore.html > انظر   12
  <http://www.wipo.int/tk/en/laws/genetic.html> انظر   13
 <http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf> انظر   14
  <http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/analysis.html >انظر    15
  <http://www.wipo.int/patentscope/en/technology_focus/traditional_medicine/search.html>انظر    16
ت االختراع المنشورة منذ استحداثها في الحظ أنه نظرا ألن هذه مجموعة تصنيف جديدة، فهي تطبق فقط على وثائق براءا   17

  .2006كانون الثاني /ينايرأول 
  >http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/national_databases.html< انظر   18

http://www.wipo.int/tk/en/laws/tk.html
http://www.wipo.int/tk/en/laws/folklore.html>
http://www.wipo.int/tk/en/laws/genetic.html>
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf>
http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/analysis.html>
http://www.wipo.int/patentscope/en/technology_focus/traditional_medicine/search.html>
http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/national_databases.html
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 (CITES)النقراض عرضة لالنباتات البرية المواتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات 

 19.مؤخرا من إكمال برامج تجريبية عديدة تمكن التبادل اإللكتروني للتصاريح CITESانتهت اتفاقية  - 52
في حقيبة  يويمكن االطالع على نتائج هذه التجارب، فضال عن التوصيات بشأن إعداد وتنفيذ التوثيق اإللكترون

دات لألطراف التي إرشا CITESوتوفر حقيبة أدوات اتفاقية  20.التي تسمح بالتصريح اإللكتروني CITESأدوات 
وتيسر هذه اإلرشادات التشغيل البيني للمعلومات فيما بين . أعدت نظم الترخيص اإللكتروني أو التي تقوم بإعدادها

 .النظم الوطنية للتصريح اإللكتروني وتضمن االمتثال للمقاييس الدولية

والدروس المستفادة من  CITESويمكن أن يستفيد إعداد شهادة امتثال معترف بها دوليا من خبرة اتفاقية  - 53
 .التصاريح اإللكترونية

 الجهات األخرى المقدمة للبيانات  – باء

ينبغي اكتشاف آخر لمدى أهمية المعلومات الواردة في قواعد البيانات التالية وكيفية دعمها إلعداد غرفة  - 54
 .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 لمعلومات البيولوجية األخرىقواعد البيانات التصنيفية ومرافق ا  -  1

 (GBIF)المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 

المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي للتشجيع على الوصول المجاني والمفتوح  أنشأت الحكومات - 55
لى سجالت الوصول إ 21وتقدم بوابة بيانات المرفق العالمي. بيانات التنوع البيولوجي عن طريق اإلنترنتإلى 

 :سجال تنظم في مجموعات مختلفة من المعلومات 321,064،406بيانات تبلغ 

معلومات عن األنواع، بما في ذلك سجالت عن تواجد األنواع، فضال عن التصنيفات واألسماء   )أ(
  العلمية والشائعة؛

  معلومات عن األنواع المسجلة في كل بلد؛  )ب(
وعات البيانات وشبكات البيانات التي تتقاسم البيانات من معلومات عن ناشري البيانات، ومجم  )ج(

 .خالل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

 22كتالوج الحياة

ن الكائنات على كوكب مة كتالوجا شامال لجميع األنواع المعروفة امن المقرر أن يصبح كتالوج الحي - 56
أي ما يزيد قليال عن ثلثي األنواع (نوعا  1,313,864وتحتوي الطبعة الحالية لكتالوج الحياة على . األرض

 .العالم ن أنحاءمقاعدة بيانات تصنيفية  115تم تجميعها من ) المعروفة في العالم

                                                        
، التصاريح والشهادات (CITES) )2010(النقراض المعرضة لدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية أمانة اتفاقية االتجار ال   19

  ".الدروس المستفادة من إعداد تصريح أو شهادة لتنظيم الحصول على الموارد الجينية: CITESاإللكترونية التفاقية 
   >htmltoolkit.s-permitting-http://cites.org/eng/prog/e/e<انظر    20
  >http://data.gbif.org/welcome.htm< انظر   21
  >http://www.catalogueoflife.org/search/all<انظر    22

http://cites.org/eng/prog/e/e
http://data.gbif.org/welcome.htm
http://www.catalogueoflife.org/search/all


UNEP/CBD/ICNP/2/8 
Page 12 
 

أو ترتيبها في التصنيف /تها وصيلفويتم سرد كل نوع من األنواع باسمها العلمي المقبول، ومرجعها واسم  - 57
رادفات، ولكن تعتبر هذه البيانات غير مكتلمة، وقد ال تتوافر ويمكن تقديم أسماء شائعة إضافية وم. التسلسلي

 .بالنسبة لبعض األنواع

 (UNEP-WCMC) لمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةا يف 23قاعدة بيانات األنواع

على  متحدة للبيئةلمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم الي اققاعدة بيانات األنواع تحتوي  - 58
 .األهمية بالنسبة للحفظ حسب البلد في أنحاء العالمالبيانات القانونية عن األنواع ذات ونشر الالتسميات الشاملة، وبيانات 

  قواعد بيانات المعلومات القانونية  -  2
 24إيكولكس

االتحاد االشتراك مع بوالزراعة  منظمة األغذيةتعتبر إيكولكس قاعدة بيانات للقوانين البيئية يقوم بتشغيلها  - 59
غير  الدولية وتتضمن معلومات عن المعاهدات، والقوانين. الدولي لحفظ الطبيعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

، والقرارات القضائية، ةالوطني اتالملزمة، والسياسات األخرى غير الملزمة ووثائق اإلرشادات التقنية، والتشريع
ن حق الوصول المباشر إلى موجز وترقيم المعلومات عن كل ويكون للمستخدمي. ومؤلفات القوانين والسياسات

 .وثيقة، فضال عن النص الكامل لمعظم المعلومات المقدمة

النظم التي تستخدم بالفعل اتفاقات نقل المواد في تبادل الموارد   -  3
 البيولوجية، مثل مجموعات الزراعة الميكروبية

  )(CABIللعلوم البيولوجية التطبيقيةللمركز الدولي التابع  25يةراثوكتالوج الموارد ال
وتدير المنظمة إحدى أكبر . يعتبر المركز الدولي للعلوم البيولوجية التطبيقية منظمة دولية ال تبغي الربح - 60

وتحتوي . المجموعة الوطنية لزراعات الفطريات في المملكة المتحدةمجموعات الموارد الوراثية في العالم، وهي 
سالسة يمكن طلبها من خالل كتالوج إلكتروني ونقلها من  28,000ية فيها على أكثر من مجموعة الموارد الوراث
 26.خالل اتفاق لنقل المواد

  27(ATCC) مجموعة زراعات النوع األمريكي
تعتبر مجموعة زراعات النوع األمريكي مركزا للموارد البيولوجية ال يبغي الربح ومنظمة أبحاث تركز  - 61

الخلوي والمواد األخرى إلجراء ) الخط(كائنات المجهرية المرجعية القياسية، والنسل مهمتها على الحصول على ال
يمكن طلب المواد البيولوجية و. فاظ عليها، وتطويرها وتوزيعهاأبحاث في علوم الحياة، وتوثيقها وإنتاجها والح

 28.الواردة في هذه المجموعة ونقلها من خالل اتفاق نقل المواد

                                                        
  Taxonomy/>apps.org/isdb/-wcmc-< http://www.unep انظر   23
 >/http://www.ecolex.org< انظر   24
  >aware.com-http://cabi.bio</ انظر   25
   >BIDotOrg/grcconditionofsalewebform.pdfhttp://www.cabi.org/Uploads/File/CA< انظر   26
  >/http://www.atcc.org< انظر   27
  >Default.aspxhttp://www.atcc.org/MTATransferReportingForm/tabid/2/056< انظر   28

http://www.unep
http://www.ecolex.org/
http://cabi.bio
http://www.cabi.org/Uploads/File/CA
http://www.atcc.org/
http://www.atcc.org/MTATransferReportingForm/tabid/2
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  29(BCC) كمجموعة زراعات بيوت
ويتمثل . (BIOTEC)يدير هذه المجموعة المركز الوطني للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في تايلند  - 62

الهدف األساسي لهذه المجموعة في جمع الكائنات المجهرية وبياناتها ذات الصلة والحفاظ عليها لغرض األبحاث 
 43,000وتوجد بالمجموعة حاليا أكثر من  .ولوجيا الحيويةالتي تجري في المركز الوطني للهندسة الوراثية والتكن

 في بلدان هاستخدامفيها السالالت الطلب وفي الحاالت التي تُ. الخيطية خميرة والفطرياتسالسة من البكتيريا، وال
 30.نقل الموادأخرى، يتم النقل من خالل اتفاق 

  31(BCCM) ةمجهريالمجموعة البلجيكية المنسقة للكائنات ال
بما في ذلك  32توي هذه المجموعة على سبع مجموعات تكميلية للزراعات القائمة على البحث،تح - 63

 33.ويتم نقل هذه المادة من خالل اتفاق نقل المواد. سالسة من البكتيريا والفطريات الخيطية وفطريات الخمائر 47,500

 بنوك الجينات والشبكات األخرى لتبادل المواد البيولوجية  -  4

لجماعة االستشارية للبحوث الزراعية التابعة ل 34(SINGER)مات الموارد الوراثية على نطاق المنظومة شبكة معلو
  (CGIAR)الدولية 

شبكة تبادل معلومات البالزما  (SINGER)تعتبر شبكة معلومات الموارد الوراثية على نطاق المنظومة  - 64
ويحوز أعضاء هذه الشبكة معا أكثر من  .شركائهاالجرثومية في الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية و

الشبكة  فرووت. عالف وتنوع األشجار في مجموعاتها للبالزما الجرثوميةنصف مليون عينة من المحاصيل، واأل
 .إمكانية الوصول إلى المعلومات عن العينات التي يحتفظ بها كعهدة وإمكانية طلب عينات على اإلنترنت

 (BGCI)التابعة للمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات  35(IPEN)النباتات  الشبكة الدولية لتبادل

تدير المنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات هذه الشبكة والغرض منها تيسير التبادل غير التجاري للمواد  - 65
 .مع احترام مبادئ الحصول وتقاسم المنافعاألعضاء حدائق النباتات النباتية بين 

وتحتاج جميع المواد النباتية ". أرقام أيبين"لية لتبادل النباتات نظام للتوثيق، يعرف باسم وتشمل الشبكة الدو - 66
عبر ويظل هذا الرقم مرتبطا بهذه المادة ومشتقاتها  "رقم أيبين"المقدمة من خالل هذه الشبكة إلى أن يصاحبها 

تية في الشبكة والظروف التي تم ل المادة النباإدخا، يمكن تتبع وقت وبمساعدة هذا الرقم. األجيال القادمةجميع 
 .36إدخالها فيها

                                                        
  >https://homes.biotec.or.th/bcc/?page_id=11< انظر   29
  >Agreement.pdf-Transfer-content/uploads/Material-https://homes.biotec.or.th/bcc/wp< انظر   30
  > <bccm.belspo.be/index.php انظر   31
 </http://bccm.belspo.be/db> انظر   32
 ><http://bccm.belspo.be/services/bccm_mta.php انظر   33
  >/http://singer.cgiar.org انظر   34
  >/http://www.bgci.org/resources/ipen<انظر    35
   >http://www.bgci.org/resources/Description_of_IPEN/ انظر   36

https://homes.biotec.or.th/bcc/?page_id=11
https://homes.biotec.or.th/bcc/wp
http://bccm.belspo.be/db/>
http://bccm.belspo.be/services/bccm_mta.php>
http://singer.cgiar.org/
http://www.bgci.org/resources/ipen/
http://www.bgci.org/resources/Description_of_IPEN
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 قواعد بيانات التنقيب البيولوجي  -  5

 (UNU-IAS)لمعهد الدراسات العليا بجامعة األمم المتحدة  ةالتابع 37التنقيب البيولوجي قاعدة بيانات

دة للبيئة ووزارة يتم صيانة قاعدة البيانات هذه من جامعة األمم المتحدة بالتعاون مع برنامج األمم المتح - 67
إمكانية الوصول إلى أربع قواعد بيانات تستند إلى اإلنترنت للمساعدة في تقييم  رفوت .البيئة الفيدرالية في بلجيكا

وتقدم قاعدة . وتوثيق مدى التنقيب البيولوجي في بيئات أنتاركتيكا، والمحيط الهادئ، والبيئات البحرية والقطبية
تم االتجار بها الناشئة عن العينات البيولوجية التي تم يالتي المنتجات األبحاث وات منتجالبيانات تفاصيل عن 

 .ةفمناطق مختلالحصول عليها من 

 حميلت، تم مواصلة تطوير قاعدة البيانات لتمكين شركات ومنظمات البحث من 2011وفي عام  - 68
مع قواعد البيانات األخرى ذات  لتنقيب البيولوجيابيانات المعلومات مباشرة مما أدى إلى التشغيل البيئي لقاعدة 

الصلة، مثل المكتبات الدولية لبراءات االختراع والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، مما أدى إلى توفير 
 .تكنولوجيات نظم المعلومات الجغرافيةاستخدام األنواع من خالل تواجد مواقع  رسم خرائطإمكانية 

 التوصيات  -رابعا 

ل إحراز مزيد من التقدم في إعداد المرحلة التجريبية، قد ترغب اللجنة في ضوء ما ورد أعاله، ومن أج - 69
 :الحكومية الدولية في ما يلي

باآلليات والتطبيقات المقترحة إلعدادها للمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات  علما تحيط  )أ(
  الحصول وتقاسم المنافع؛

لغرفة تبادل معلومات الحصول ة التجريبية تنفيذ المرحلسراع في األمين التنفيذي على اإل تحث  )ب(
  وتقاسم المنافع؛

إلى األمين التنفيذي أن يستكشف مزيدا من الفرص للتعاون مع الشركاء والجهات األخرى  تطلب  )ج(
  ؛المقدمة للبيانات في إعداد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

إلى األمانة في إعداد تقنية مشورة إسداء و ةتقني راقبةملقيام بللجنة استشارية غير رسمية  تنشئ  )د(
وسيألف األمين التنفيذي اللجنة االستشارية غير . المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

المشاكل التقنية في  لحالرسمية ويقوم بتنسيقها بطريقة شفافة، مع تركيز معين على تقديم إرشادات فيما يتعلق ب
  جاري للمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعاإلعداد ال
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم دعم مالي لتنظيم اجتماع للجنة  تدعو  )ه(

 .االستشارية غير الرسمية

---- - 
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