
 

 المتعمقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول عمى الموارد الجينية والتقاسم
 شئة عن استخدامهاالعادل والمنصف لممنافع النا

 الثانياالجتماع 

 6176ديسمبر/كانون األول  77-4كانكون، المكسيك، 
 من جدول األعمال 6البند 

 

 بل األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعمن ق   مقرراعتماد 
 

 غرفة تبادل معمومات الحصول وتقاسم المنافع وتبادل المعمومات .  2/2
 (41)المادة 

 ،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
محصول وتقاسم غرفة تبادل المعمومات لبالتقدم المحرز من قبل األمين التنفيذي في تنفيذ أنشطة  يرحب .7

 ؛لحصول وتقاسم المنافعافي مجال غرفة تبادل معمومات  المنافع وبناء القدرات

دارة غرفة تبادل معمومات الحصول وتقاسم المنافع في باألىداف اإلرشادية وايحيط عمما  .6 ألولويات لتنفيذ وا 
غرفة تبادل معمومات الحصول ذي الصمة واستخدام  زيادة المحتوىعمى أىمية  ويؤكد 1،المستقبل بالنسبة لفترة السنتين القادمتين

 تحدة؛الست لألمم المالرسمية وكذلك جعميا قابمة لمتشغيل بالمغات  وتقاسم المنافع،

غرفة تبادل أعاله عند تنفيذ  6األمين التنفيذي متابعة األىداف واألولويات المشار إلييا في الفقرة  يطمب إلى .3
، ستممة، خاصة من األطراف   والتعقيبات المطبقا لطرائق التشغيل و  ،توافر المواردب رىنا ،الحصول وتقاسم المنافعمعمومات 

 ؛لحصول وتقاسم المنافعالمعنية بغرفة تبادل معمومات ا المجنة االستشارية غير الرسميةمن و 

خطارات نقاط بشأن المسائل المتعمقة بشيادة االمتثال المعترف بيا دوليا  بالتقدم المحرزيحيط عمما  .4 وا 
خطارات نقاط التفتيشو  شيادة االمتثال المعترف بيا دولياكيفية عمل بضافية تتعمق إالحاجة إلى خبرة  ويدرك، التفتيش في  ا 
والقضايا  ،والمعارف التقميدية المرتبطة بالموارد الجينية ،مختمفة، بما في ذلك العابرة لمحدود أو الموارد الجينية المتقاسمةظروف 

 األخرى المتعمقة برصد استخدام الموارد الجينية؛
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حتى لمنافع لحصول وتقاسم افي غرفة تبادل معمومات ايا عادلتصاريح أو ما يال عمى إتاحةاألطراف  يحث .5
متثال معترف بيا دوليا، تعمل كدليل عمى أن المورد الجيني وما يرتبط بو من معارف تقميدية التي ا يمكن أن تشكل شيادات

ومن ثم  ،قد تم وضعيا متفق عمييا عمى نحو متبادلالشروط أن المموافقة المسبقة عن عمم و يغطييا قد تم الحصول عميو وفقا ل
 ؛واإلسيام في اليقين القانوني تيسير الرصد واالمتثالل االمتثال المعترف بيا دوليا اتاستخدام شيادزيادة 

تقديره لممشورة التقنية المقدمة من المجنة االستشارية غير الرسمية فيما يتعمق بحل المسائل التقنية  عنيعرب  .6
خطارات ن بشيادة االمتثال المعترف بيا دولياوالعممية، بما في ذلك المتعمقة  التطوير الجاري لغرفة ة عن شئالنا قاط التفتيش،وا 

 تبادل معمومات الحصول وتقاسم المنافع؛

 برستعقد اجتماعا واحدا عمى األقل ومناقشات غير رسمية ع المجنة االستشارية غير الرسميةأن يقرر  .7
ألطراف في بروتوكول ناغويا في وترفع تقريرا عن نتائج عمميا إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لاإلنترنت حسب الحاجة، 

 ؛اجتماعو الثالث

 إلى األمين التنفيذي: يطمب .8

مواصمة صياغة طرائق تشغيل غرفة تبادل معمومات الحصول وتقاسم المنافع مع مراعاة التقدم المحرز،  ( أ)
والمشورة من المجنة االستشارية غير الرسمية، والتعقيبات المستممة بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل معمومات الحصول وتقاسم 

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعو المنافع، وخاصة من األطراف، وذلك لنظر مؤتمر األطراف 
 الثالث؛

لصياغة طرائق التشغيل المشار إليو في الفقرة )أ( أعاله، طرائق تشغيل مشتركة  عمميةكجزء من ال، أن يعد ( ب)
ة وغرفة تبادل معمومات آللية غرفة تبادل المعمومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، وغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائي

وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعو الرابع عشر، واألطراف في  2الحصول وتقاسم المنافع، مع مراعاة استراتيجية الويب،
بروتوكول قرطاجنة لمسالمة األحيائية في اجتماعيا التاسع واألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعيا الثالث، بيدف تعزيز 

تنفيذ وتشغيل العناصر المشتركة لجميع مكونات اآللية المركزية لغرفة تبادل المعمومات، مع الحفاظ عمى وظائف  في تساقاال
 اآلليات في إطار البروتوكولين واالتفاقية؛

تقييم كجزء من عممية الحصول وتقاسم المنافع غرفة تبادل معمومات استعراض تنفيذ وتشغيل  يقرر .9
 من البروتوكول؛ 37المادة  في المنصوص عمييال استعراض فاعمية البروتوكو و 

بالجيود التي تبذليا األطراف، وغير األطراف، والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية لجعل يرحب  .71
 المعمومات متاحة في غرفة تبادل معمومات الحصول وتقاسم المنافع؛

لزامية المتوافرة عمى المستوى الوطني األطراف التي لم تفعل ذلك بعد، عمى نشر جميع المعمومات اإليحث  77
من البروتوكول،  ،6، الفقرة 74في غرفة تبادل معمومات الحصول وتقاسم المنافع، وفقا لاللتزامات المنصوص عمييا في المادة 

بيدف إتاحة جميع المعمومات المتوافرة وضمان أن المعمومات المنشورة كاممة وذات صمة وحديثة، في أقرب وقت ممكن، 
لحالية في غرفة تبادل معمومات الحصول وتقاسم المنافع بحمول االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ا

 في بروتوكول ناغويا؛
وأصحاب المصمحة  المحميةالمجتمعات األصمية و  شعوبلوا ،والمنظمات الدولية ،غير األطراف يشجع 76

 ات الحصول وتقاسم المنافع بالمعمومات ذات الصمة، في أقرب وقت ممكن؛عمى تزويد غرفة تبادل معموم المعنيين
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أن يشجع، رىنا بتوافر الموارد، عمى نشر المعمومات واستخدام غرفة تبادل  إلى األمين التنفيذي يطمب 73
ألصمية ا شعوبالمعمومات الحصول وتقاسم المنافع عن طريق تقديم الدعم التقني لألطراف وغير األطراف، فضال عن 

 ؛المحمية وأصحاب المصمحة المعنيين، حسب االقتضاءالمجتمعات و 
والمصارف اإلنمائية اإلقميمية والمؤسسات المالية  ،والمنظمات الدولية ،وغير األطراف ،األطراف يدعو 74

 تقاسم المنافع.األخرى إلى تقديم موارد مالية لتمكين األطراف من المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معمومات الحصول و 
 

__________ 


