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   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
 الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا

 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
 للمنافع الناشئة عن استخدامها 

 يالثاناالجتماع 
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 *جةول األدمال المؤقت مل 0-4البنة 
 

 المنافع وتقاسمغرفة تبادل معلومات الحصول  تشغيل طرائق
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمةال -أولا 
ة آلينجزء مل المناف   وتقاسنمل بروتونول ناغويا غرفة تباةل معلومات الدصول  11مل الماةا  1تض  الفقرا  -1

 وتقاسنمل االتفاقية. ويجب أل ت ست،ةن غرفة تباةل معلومات الدصول  11مل الماةا  3تباةل المعلومات بموجب الفقرا 
لى المعلومات التي يقةمها إالمناف  ويجب أل تتيح الوصول  وتقاسنالدصول المتعلقة بالمعلومات  تقاسنالمناف  نوسيلة ل

 ول.بروتونتنفي  الفيما يتصل بمل األطراف نل طرف 

  بما في  لك وتقاسن المناف دلى أل طرائق تشغيل غرفة تباةل معلومات الدصول  11مل الماةا  1وتنص الفقرا  -2
ناغويا ألطراف في بروتونول لاجتماع العامل نطراف ا والبت بشونها مل جانب مؤتمر األتقارير أنشطتها  يجب الن ر فيه

 اض بعة  لك.إبقائها قية االستعر ثن  اجتماده األولفي 

ول للجنة ،الل االجتماع األالمناف   وتقاسنغرفة تباةل معلومات الدصول وجرى الن ر في طرائق تشغيل  -3
بروتونول ناغويا )اللجنة الدنومية الةولية( وفقا للمرفق الثاني مل المقرر الم،صصة لمفتودة العضوية الالدنومية الةولية 

 مؤتمر األطراف. الصاةر دل 11/1

 وتقاسنغرفة تباةل معلومات الدصول  تنفي ب  1/1توصيتها مل  1الفقرا في   للجنة الدنومية الةوليةوأوصت ا -1
 1/1ولى مردلة تجريبية. وقةمت اللجنة الدنومية الةولية في المرفق بالتوصية بطريقة مردلية وبجعل المردلة األالمناف  

 جريبيةالمردلة الت نفي بالغ دل التقةن المدرز في تميل التنفي   اإلاأل إلىذلب اإلرشاةات بشول تنفي  المردلة التجريبية. وط  
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ي ني تعرض دلى ن ر اللجنة الدنومية الةولية في طراف ومقةمي ال،ةمات اآل،ريل جاة الفرص الساندة للتعاول م  األوا 
 .UNEP/CBD/ICNP/2/8 اجتمادها الثاني. وقة أدة األميل التنفي   م نرا بشول ه ث المسائل بوصفها الوثيقة

أل يعة مشروع طرائق لتشغيل   1/1مل التوصية  1وفقا للفقرا   األميل التنفي   إلىلب باإلضافة إلى  لك  ط  و  -5
،برا المنتسبة ،الل المردلة للتو،  في الدسبال ايتن تنييفها   و لك ني وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول 

 االجتماع الثاني للجنة الدنومية الةولية.درضها دلى ن ر ومل أجل التجريبية  

الصاةرا دل اللجنة الدنومية الةولية  أدة األميل التنفي   ه ث  1/1مل البروتونول والتوصية  11فقا للماةا و و  -6
 في المرفق.وتقاسن المناف  غرفة تباةل معلومات الدصول الم نرا التي تتضمل مشروع طرائق تشغيل 

  11ساس أدنان الماةا دلى أ وتقاسن المناف رفة تباةل معلومات الدصول غأدة مشروع طرائق تشغيل و  -7
السالمة غرفة تباةل معلومات الصاةرا دل اللجنة الدنومية الةولية وطرائق تشغيل  1/1الوارةا في التوصية  واإلرشاةات
 1.األديائية

ا في المرفق به ث الوثيقة في ضوء طرائق التشغيل الوارةسيتعيل تنقيح مشروع  هوينبغي األ،  في االدتبار بون -1
 .التطورات وال،برات المنتسبة ،الل تنفي  المردلة التجريبية

ويتضمل القسن الثاني مل الم نرا التوصيات المقتردة ني تعرض دلى ن ر اللجنة الدنومية الةولية في اجتمادها  -9
 .الثاني

 التوصيات -ثانيا

ألطراف لاجتماع ن العاملسيقون االجتماع األول لمؤتمر األطراف مل البروتونول   11مل الماةا  1وفقا للفقرا  -11
. ووفقا للتوصية في اجتماده األولوتقاسن المناف  غرفة تباةل معلومات الدصول بروتونول بادتماة طرائق تشغيل الفي 

وبناء دليه  قة ترغب  ال،برا المنتسبة ،الل المردلة التجريبية. األ،  في الدسبالم    ينبغي تنييف طرائق التشغيل 1/1
بادتماة  ألطراف في البروتونوللاجتماع العامل نمؤتمر األطراف األول لجتماع اال أل توصيفي اللجنة الدنومية الةولية 

 :لل،طوط التاليةمقرر وفقا 

طرائق تشغيل غرفة تباةل معلومات  يعتمةألطراف في البروتونول لاجتماع ن العاملمؤتمر األطراف  إل"
 "؛المرفقة به ا المقرروتقاسن المناف  الدصول 

األميل التنفي   زياةا تدسيل طرائق التشغيل بعة  إلى تطلبأل أيضا في اللجنة الدنومية الةولية  وقة ترغب -11
ني ين ر فيها ويعتمةها  وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول تنفي  المردلة التجريبية ل فيإدراز مزية مل التقةن 

 ألطراف في البروتونول.لاجتماع ن العاملاألول لمؤتمر األطراف  االجتماع

                                                           
 . مة األديائيةللسالألطراف في بروتونول قرطاجنة لاجتماع ن العاملل مؤتمر األطراف الصاةر د 0/3 مقرران ر ال  1
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 مرفق
 وتقاسم المنافعغرفة تبادل معلومات الحصول تشغيل مشروع طرائق 

 وتقاسم المنافعدور غرفة تبادل معلومات الحصول  -ألف

ندة أةنى  تباةل   أل تيسرالمناف   وتقاسنرفة تباةل معلومات الدصول لغينص البروتونول دلى أنه ينبغي  -1
 : ات الصلة بتنفي  بروتونول ناغوياالتالية المعلومات 
الموارة الجينية فيما يتعلق بالمناف   وتقاسنالدصول بشول  اتيةة والسياسيواإلةار  يةالتةابير التشريع )أ(

 ؛(11ماةا )أ( مل ال2والفقرا  12مل الماةا  2الفقرا )والمعارف التقليةية المرتبطة بالموارة الجينية 
)ب( مل 2والفقرا  13مل الماةا  5)الفقرا الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنية الم،تصة  نقطة االتصال )ب(

 ؛(11الماةا 
 المسبقة دل دلنقبل الموافقة  قرار المنحنةليل دلى  الدصول دنةالترا،يص أو ما يعاةلها الصاةرا  )ج(

مل الماةا  2  والفقرا 11)ج( مل الماةا 2  والفقرا 6مل الماةا )ه( 3الفقرا ) بصورا متباةلةمتفق دليها ووض  الشروط ال
 ؛(17

)أ(( 3)الفقرا  دلى الندو المقرر والمدلية  والمعلومات األصلية للمجتمعاتالسلطات الم،تصة التابعة  )ة(
 ؛(11مل الماةا 
 ؛(11)ب( مل الماةا 3)الفقرا التعاقةية النمو جية  البنوة ()ه
 ؛((11ج( مل الماةا )3لرصة الموارة الجينية )الفقرا واألةوات التي أدةت  ساليباأل )و(
شهاةات االمتثال المعترف بها ةوليا  مل مل ة  بما في  لك عّيننقاط التفتيش الم إلىالمعلومات المقةمة  )ز(

 (؛ 17( مل الماةا 3))أ(1الفقرا )أجل رصة است،ةان الموارة الجينية 
 ؛(11)ة( مل الماةا 3الفقرا )ك وأفضل الممارسات مةونات السلو  )ح(
مل الماةا  6والةولي )الفقرا  واإلقليميدلى المستويات الوطني وتنميتها  القةراتالمباةرات المتعلقة ببناء  )ط(

22). 
 المنافع وتقاسمغرفة تبادل معلومات الحصول خصائص  -باء

 المناف  وفقا لل،صائص التالية: وتقاسنغرفة تباةل معلومات الدصول إنشاء ينبغي  -2
 ؛نصافاالسترشاة بمباةئ الشمولية والشفافية واإل )أ(

 ؛تسهيل الدصول دلى المعلومات بطريقة مبسطة وسهلة االست،ةان وفعالة ومومونة ومرنة ودملية )ب(
 ؛إتادة الفرصة أمان المست،ةميل الست،الص التعليقات بشول تطورها )ج(
 ؛المعلومات إلىلتسهيل الوصول  نترنتقائمة دلى اإللمرنزية ااست،ةان البوابة ال )ة(



UNEP/CBD/ICNP/2/9 
Page 4 
 

بالنسبة للبلةال اإلنترنت أو غير القائمة دلى شبنة  لنترونيةاإلإتادة آلية فيما ي،ص المعلومات غير  (ه)
 ؛لدصول دلى ه ث المعلوماتلالتي تعرب دل داجتها 

 ؛ة لتقةين المعلوماتعامال شنالاألاست،ةان  )و(
  والتاريخ  ان البيانات الوصفية بشول نل سجل مل السجالت )أ  المدةةات الوصفية مثل االسناست،ة )ز(

 ؛المعلومات واسترجادهامواق  و     والبدثالمعلوماتلمسادةا دلى تقةين وغير  لك( ل والمؤلف 
 ؛المتدةا األمنةدن اللغات الرسمية الست المعمول بها في  )ح(
التي و ضمل إطار بروتونول ناغويا  ال،اضعة للمراقبة   المصطلدات دالمقتضى ال  دسبما است،ةان )ط(

البدث القةرا دلى تيسير و   استرجادهاإةراج المعلومات و  تيسيرليمنل ترجمتها إلى اللغات الرسمية لألمن المتدةا  و لك 
 ؛السجالت بجمي  اللغات دل

)مثال نوع اإلجراء التشريعي ال   يتن ا،تيارث  األولية تقةين البيانات الوصفية  التي تصف البياناتاشتراط  ) (
بإدةى اللغات الرسمية  وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول مراقبة( إلى ،اضعة للفي العاةا مل المصطلدات ال

فة تباةل غر الموضودي لوى التي تشنل المدت  األوليةلألمن المتدةا  م  الدرص في الوقت نفسه دلى تقةين البيانات 
بإدةى  وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول إجراء تشريعي( إلى ات،ا  )مثال  وتقاسن المناف معلومات الدصول 

 ؛اللغات الرسمية
المقةمة إلى األولية للبيانات دلى سبيل المجاملة دلى تقةين الترجمات األ،رى الدنومات و األطراف  دث )ك(

 ؛بإدةى لغات األمن المتدةاو لك  وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول 
  القانونيل ييقجل تعةيل أو تدةيث المعلومات م  الدرص دلى الدفا  دلى الالسماح بوض  آلية مل أ )ل(

بصورا دليه  سيما في دالة منح تر،يص أو ما يعاةله  دنة الضرورا والمتفقوفقا للبروتونول  الوالشفافية   والوضوح
الموارة الجينية. وفي ه ث الداالت  ينبغي اإلبقاء دلى التر،يص  ما يوضح ال روف الجةيةا المتعلقة باست،ةان  بمتباةلة

 ؛األصلي أو ما يعاةله في شنله الموثق
فيما يتعلق بشهاةات االمتثال المعترف ا للبدث في المعلومات واسترجادها فريةالالهوية مدةةات است،ةان  )ن(

 ؛بها ةوليا
 ؛ثنائي دلى أساسالمعلومات  يجب أل يتن تباةلها ه ث المعلومات أللإةراج البيانات السرية دةن  )ل(
 ؛مقةمي المعلومات ةدما ألهةاف البروتونولباقي العمل دلى تباةل المعلومات  دنة االقتضاء  م   )س(
لمقترنة بالمعارف صلية والمدلية مل أجل تباةل المعلومات ااأل لمجتمعاتلمشارنة الفعالة لاتمنيل  )ع(

 ؛الموارة الجينيةبشول التقليةية 
 ؛القةرات ةدما لتنفي  البروتونول تنميةةدن تباةل المعلومات لمسادةا األطراف دلى بناء و  )ف(
ال،برات والموارة  إلىطلب واضح ومدةة المعالن  واالستناة  إلىاالستناة إلى مهامها وأنشطتها لالستجابة  )ص(
 .المتادة األ،رى
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 وتقاسم المنافعغرفة تبادل معلومات الحصول إدارة  -يمج
. وستشمل وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول المرنزية ليجب دلى أمانة االتفاقية أل تتولى إةارا البوابة  -3

 ه ث المهان ما يلي:
غرفة تباةل معلومات  مل ستفاةال االبما يضمإدةاة وصيانة البوابة المرنزية وقوادة البيانات المرنزية  )أ(
 ؛وتيسير است،ةامها والبدث فيها وفهمها وتقاسن المناف الدصول 

غرفة تباةل لمعلومات إلى لإلبالغ دل اة دامالعمل دنة الضرورا دلى تدةية واستعراض ووض  أشنال  )ب(
 ؛وتقاسن المناف معلومات الدصول 

  بناء وتقاسن المناف فة تباةل معلومات الدصول غر تقةين المعلومات المتادة في شنل مطبوع بواسطة  )ج(
 ؛دلى طلب مل األطراف

وتقاسن غرفة تباةل معلومات الدصول مسادةا األطراف  بناء دلى طلبها  في است،ةان البوابة المرنزية ل )ة(
 ؛وابة المرنزيةية التي ترتبط م  الباتوالمؤسس اإلقليميةوةول  واإلقليمية  وتنسيق تطوير الودةات الوطنية المناف 

والوطنية  دنة  اإلقليميةوةول  واإلقليميةات الةولية نيانم  المن مات وال إةاريةترتيبات  الة،ول في (ه)
 ؛االقتضاء

في  ألطرافالعامل ناجتماع ل األطرافبناء دلى طلب مل مؤتمر  ،رىاأل ةاريةاإلمهان الاالضطالع ب )و(
 ؛األ،رىناغويا في المقررات  لبروتونو 

 وتقاسم المنافعغرفة تبادل معلومات الحصول ر ومسؤوليات السلطات الوطنية فيما يخص ادو أ - دال
 :وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول ترتبط األةوار والمسؤوليات التالية بإةارا المعلومات في  -1

  بما وتقاسن المناف الدصول غرفة تباةل معلومات  فيتقةين الترا،يص الفعالة لنشر المعلومات المسجلة  )أ(
 ؛البوابة المرنزية مل ،اللالوطني مل السجالت لتمنيل الجمهور مل اإلطالع دليها  صعيةفي  لك التدقق دلى ال

 ؛وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول المعلومات إلى  إتادة )ب(

وتقاسن غرفة تباةل معلومات الدصول  نفي التواصل م  األمانة فيما ي،ص المسائل المرتبطة بتطوير وت )ج(
 ؛المناف 

صلية والمدلية األ مجتمعاتطات الوطنية الم،تصة  والتيسير إقامة الشبنات وبناء القةرات بيل السل )ة(
 .وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول التي تتيح المعلومات إلى  أصداب المصلدة اآل،ريلو 

ترا،يص الفعالة للسجالت الباسن السلطة الوطنية المسؤولة دل تقةين  ألمانةايجب دلى األطراف أل تبلغ و  -5
 .قبل نشرها دلى البوابة المرنزيةو لك وتقاسن المناف  غرفة تباةل معلومات الدصول  فيالوطنية المسجلة 
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 نيةتقة والمشورة البالمراق -هاء
ينسق شنلها األميل التنفي   و ية غير رسمية  الدصول دلى المسادةا مل لجنة استشاري إلىقة تسعى األمانة  -6

غرفة تباةل معلومات الجار  لتطوير بالفيما يتعلق  تقةين إرشاةاتوجه ،اص دلى ة  م  الترنيز بشفاف ةأدمالها بطريق
 .وتقاسن المناف الدصول 

 التقارير عن األنشطة -واو 
في نل اجتماع وتقاسن المناف  علومات الدصول غرفة تباةل مل تشغيل ديجب دلى األمانة أل تقةن المعلومات  -7

 ألطراف في بروتونول ناغويا. وقة تشمل ه ث المعلومات ما يلي:لاجتماع العامل نمل اجتمادات مؤتمر األطراف 
ون لك توزيعها  وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول  مل ،اللالسجالت المتادة  دةة توفير )أ(

 ؛الجغرافي وأنوادها
 ؛شهاةات االمتثال الصاةرا والمعترف بها ةوليادةة  ()ب
لى المعلومات  وأنواع بغرض الوصول إ وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول  إلىدةة الزوار  )ج(

 ؛المعلومات المستفاة منها  والوقت المستغرق في االطالع دلى م،تلف أنواع المعلومات
 ؛الست في األمن المتدةاية الرسمتوافر المعلومات باللغات  )ة(
وغيرها مل المؤسسات فيما ي،ص  وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول لترتيبات بيل لتقارير  (ه)

 ؛تباةل البيانات  ات الصلة
غرفة تباةل معلومات الدصول وغيرها مل التعليقات بشول تشغيل للمست،ةميل ةراسات استقصائية  )و(
 ؛وتقاسن المناف 
  مثال الوصالت التي ترتبط وتقاسن المناف غرفة تباةل معلومات الدصول ياس االست،ةان ال،ارجي لق )ز(
 وغيرها؛االجتمادية التنتالت تدليل   وأةوات يبالموق  الشبن
 األ،رى. موارةالتناليف التشغيلية  بما في  لك متطلبات التمويل ومتطلبات ال )ح(

دلى وتقاسن المناف  غرفة تباةل معلومات الدصول ل والمست،ةميل اآل،ريل رافاألط  ذباإلضافة إلى  لك  تشج  و  -1
اجتماع ن العامل األطرافلى مؤتمر معلومات إل ،براتهن بشول تشغيلها. ويجب تقةين ه ث المعلومات دتزوية األمانة بال

 . وتقاسن المنافألطراف  وقة تست،ةن نوساس لزياةا تطوير غرفة تباةل معلومات الدصول ل

 الستعراض الدوري -زاي 

الستعراض ةور   وينبغي أل يشمل وتقاسن المناف  غرفة تباةل معلومات الدصول وتشغيل  نفي يجب أل ي،ض  ت -9
العامل  األطرافمؤتمر لينبغي أل يقون االجتماع الثاني والمن مات المشارنة. و  األطرافالتشاور م  مجمودة واسعة مل 

. وينبغي إجراء أجال نامج دمل أطولو لك بغرض وض  بر ول  ونول ناغويا باالستعراض األي بروتف ألطرافلاجتماع ن
 مل البروتونول. 31ةورية وفقا للماةا الدمليات االستعراض 

---- 


