
بـع عـدد    طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،      ثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة            لتقليل اآل  
  . نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةإحضار بتكرم ويرجى من المندوبين ال.محدود من هذه الوثيقة

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصول بشأن المخصصة لبروتوكول ناغويا

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  ولاالجتماع األ
  2011حزيران /يونيو 10-5، ونتريالم

  * من جدول األعمال المؤقت3البند 
  

معلومات غرفة تبادل تقرير اجتماع الخبراء المعنيين بطرائق تشغيل 
  الحصول وتقاسم المنافع

  مقدمة
      معلومات أساسية-ألف 

ية والتقاسم العادل والمنصف  من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجين14تنص المادة   - 1
 تنص على إنشاء غرفة ،)بروتوكول ناغويا( الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي ،للمنافع الناشئة عن استخدامها

المادة  من 3الفقرة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب ل
 .من االتفاقية 18

 وسيلة لتقاسم المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعر وتعتب  - 2
  .تعلق بتنفيذ البروتوكولفيما ي إمكانية الحصول على المعلومات التي يتيحها كل طرف ، وتوفرالمنافع

مفتوحة ال  الدوليةحكوميةالجنة لل، ا10/1 من المقرر 7 الفقرة بموجبأنشأ مؤتمر األطراف في االتفاقية، و  - 3
جتماع األول لالاألعمال التحضيرية للقيام ب) اللجنة الحكومية الدولية(ناغويا مخصصة لبروتوكول الالعضوية 

  . من نفس المقرر8حسبما تنص عليه الفقرة ،  العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولألطرافمؤتمر ال
 من نفس المقرر وفي المرفق الثاني به، أن تنظر 12األطراف، في الفقرة وعالوة على ذلك، قرر مؤتمر   - 4

تقارير الفي ذلك ، بما غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعاللجنة الحكومية الدولية في طرائق تشغيل 
 .2011 حزيران/ يونيو10 إلى 6من   في الفترة المقرر عقدهجتماعها األولا  وذلك في،أنشطتهاالمتعلقة ب
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أول اجتماع لألطراف في يبت  من بروتوكول ناغويا على أن 14 من المادة 4وباإلضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 
  .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعطرائق تشغيل 

للخبراء المعنيين هذه المسألة في اجتماعها األول، عقد اجتماع بحث ولمساعدة اللجنة الحكومية الدولية في   - 5
  .2011نيسان / أبريل14 إلى 11 في مونتريال، من غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعبطرائق تشغيل 

      الحضور-باء 
العرف المتبع، وتمشيا مع . حضور االجتماعبأهلية  خبراء وعشرة مراقبين من كل منطقة ية ثمانمتعت  - 6

مع مراعاة خبراتهم، والحاجة إلى ضمان التوزيع الجغرافي الخبراء وع البيولوجي اختارت أمانة اتفاقية التن
ووافق مكتب مؤتمر األطراف في االتفاقية على قائمة . بين الجنسين، ومع إيالء االعتبار الواجب للتوازن عادلال

  .الخبراء المختارين لالجتماع
البرازيل، كندا، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، وحضر االجتماع خبراء رشحتهم األرجنتين، بوتسوانا،   - 7

إثيوبيا، االتحاد األوروبي، فنلندا، جورجيا، غواتيماال، هنغاريا، الهند، اليابان، كيريباتي، مدغشقر، ماليزيا، 
المكسيك، المغرب، ناميبيا، الفلبين، جمهورية مولدوفا، رواندا، المملكة العربية السعودية، السودان، تايلند، 

ولم يتمكن من حضور االجتماع الخبراء من الصين وكولومبيا . ستان، أوكرانيا، والمملكة المتحدةنتركما
  .اجيكستان، الذين تم اختيارهم ودعوتهمطوإكوادور، والنيجر و

، the Consejo Regional Otomi del Alto Lerma: واشترك خبراء من المنظمات التالية في االجتماع كمراقبين  - 8
، Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA)، ومم المتحدة لألغذية والزراعة األمنظمةو
، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد (ICC)، ومرفق البيئة العالمية، وغرفة التجارة الدولية (DFG)مؤسسة األلمانية لألبحاث الو

 الخبير من الرابطة الروسية للشعوب األصلية في ودعي.  وقبائل تالليب،(ITPGRFA)الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
  .لحضورولكنه لم يتمكن من ا حضور االجتماع إلى (RAIPON)الشمال 

وحضر . ممثل من رئاسة االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بحكم منصبهكمراقب وباإلضافة إلى ذلك، حضر   -9
  .كأشخاص ذوي خبرة لجامعة األمم المتحدة أيضا ممثالن من معهد الدراسات العليا

  افتتاح االجتماع    - 1البند 
  .2011نيسان / أبريل11ثنين افتتح االجتماع في الساعة التاسعة صباح يوم اال  - 10
امج الحصول وتقاسم المنافع، نة عن األمين التنفيذي، رحبت السيدة فاليري نورمان، مسؤول بربايوبالن  - 11

وأشارت إلى أن هذا . مالي لعقد االجتماعتوفير دعم على وشكرت االتحاد األوروبي . ريالبالخبراء في مونت
االجتماع هو أول اجتماع عن الحصول وتقاسم المنافع تعقده األمانة منذ اعتماد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 

رت السيدة نورمان وذكّ. دت أن المفاوضات انتهت اآلن وبدأت مرحلة جديدة من العملأكو. وتقاسم المنافع
أول اجتماع لمؤتمر األطراف العامل يبت  من بروتوكول ناغويا تنص على أن 14المشتركين أيضا بأن المادة 

الغرض  وأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعكاجتماع لألطراف في البروتوكول في طرائق تشغيل 
وأضافت أن اجتماع . ه الطرائق في اجتماعها األولمناقشة هذلبروتوكول ناغويا ة اللجنة الحكومية الدوليمن 

.  فرصة عظيمة لتقديم إرشادات إلى اللجنة الحكومية الدولية بشأن عملها في هذا المجاليوفرالخبراء هذا 
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وختاما، .  لنظر اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها األولقدموالحظت السيدة نورمان أن تقرير االجتماع سي
 وذكّرت ، مهمة للغاية للتنفيذ الفعال للبروتوكولغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعدت على أن أك

  . الموضوعحول هذاالخبراء بدورهم في تقديم مشورة تقنية 
 إدارة السالمة األحيائية في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عرضا عن تنفيذ غرفة تبادل مندوب منوقدم   - 12

وأبرز العرض المهام الرئيسية . السالمة األحيائية في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةمعلومات 
والخصائص الرئيسية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، فضال عن الصالت المحتملة التي يمكن إقامتها 

 الدروس المستفادة من تشغيل غرفة تبادل وتم تبادل. غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعبالنسبة ل
غرفة تبادل معلومات  سبع سنوات واآلراء التي تقدمها لتطوير وتشغيل على مدىمعلومات السالمة األحيائية 

من  ها وتتقاسمهاجادرم إتيدمت بعض المقترحات لتحديد أولوية المعلومات التي سوقُ. الحصول وتقاسم المنافع
ويظهر العرض على الموقع الشبكي لألمانة على العنوان . غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع خالل
  EMABSCHM=meeting?/doc/int.cbd.www://http.1-01: التالي

مشكورة ) المعاهدة الدولية(ة النباتية لألغذية والزراعة  أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثيمتقدو  - 13
. م المنافعتساقالحصول وتيسير ا أدوات تكنولوجيا المعلومات لدعم النظام المتعدد األطراف ليصورشريط فيديو 

فع وقدم الفيديو بعض المعلومات األساسية عن كيفية إنشاء النظام المتعدد األطراف لتيسير الحصول واقتسام المنا
وتم عرض األنظمة التشغيلية واآلليات الرئيسية، . وشروحات مفصلة عن كيفية تنفيذه في إطار المعاهدة الدولية

وعالوة على ذلك، قدم الفيديو معلومات عن مختلف األدوات التي . فضال عن متطلبات اإلبالغ من جانب األطراف
 فيديوويظهر ال.  كيفية استخدام بوابته اإللكترونيةوبيانظام أعدتها أمانة المعاهدة الدولية من أجل تيسير عمليات الن

  EMABSCHM=meeting?/doc/int.cbd.www://http.2-01: على الموقع الشبكي لألمانة على العنوان التالي
ة الهند، عرضا عن تنفيذ الحصول وتقاسم المنافع في أتشالندر ريدي، الخبير من حكوم. كوقدم السيد   - 14
نها بموجبه عوالقواعد المبلغ ) 2002(وشرح المبرر المنطقي واألهداف الرئيسية لقانون التنوع البيولوجي . الهند

 الرئيسية لهذا التشريع، مثل أحكامه بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، خصائص الشرحو). 2004(
 بالمعارف التقليدية المرتبطة بالمجتمعات األصلية والمحلية وتقاسم المنافع، ووصف الهياكل المؤسسية واالعتراف

وعالوة على ذلك، شرح السيد ريدي كيفية تفعيل العنصر الخاص بالحصول وتقاسم . المنشأة للمساعدة في تنفيذه
ت هذه إلى مفاوضات ناجحة لالتفاقات  وكيف أد،المنافع في القانون من خالل نماذج الطلب ونماذج االتفاق

وكيفية توجيهها تاوات من خالل القانون أ توليدإمكانية إلى  السيد ريدي أشارو. المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع
ودعي الخبراء إلى زيارة الموقع الشبكي .  الموارد البيولوجيةمنتجي/القائمين بالحفظ/المنافعالمطالبين بإلى دعاوى 

ويظهر العرض الذي . org.nbaindia.www: للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قانون التنوع البيولوجيالتالي 

                                                        
تقاسم المعلومات عن الكائنات    : غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية التابعة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية         "انظر     1

  )."أخرى"انقر على مفتاح " (حورة في إدارة السالمة األحيائية في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيالحية الم
أدوات تكنولوجيا المعلومات لدعم النظام المتعدد األطراف للحصول وتقاسم المنافع من أمانة المعاهدة الدولية بـشأن              "انظر     2

  )."أخرى"ر على مفتاح انق" (الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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: قدمه السيد ريدي على الموقع الشبكي لألمانة على العنوان التالي
01-EMABSCHM=meeting?/doc/int.cbd.www://tpht.3  

  الشؤون التنظيمية    - 2البند 
  انتخاب أعضاء المكتب    2-1

ن يرئيـس ) الهنـد (أتشالندر ريـدي    . كوالسيد  ) المملكة المتحدة (انتخب المشاركون السيد كريستوفر ليال        -15
  .ن لالجتماعيمشارك

     إقرار جدول األعمال 2-2
  :(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/1)دول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت أقر الفريق ج  -16

  .افتتاح االجتماع  -1
  .الشؤون التنظيمية  -2
  . في تنفيذ بروتوكول ناغوياغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعدور   -3
  .فرص التعاون مع األنظمة القائمة  -4
  .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعاعتبارات إلنشاء   -5
  .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعأولويات المرحلة التجريبية ل  -6
  .اعتماد التقرير  -7
  .اختتام االجتماع  -8

  تنظيم العمل   2-3

معلومات ة تبادل ولدى نظره في القضايا، كان أمام الفريق وثيقة بشأن قضايا للنظر في إنشاء غرف  - 17
 وتجميع للتعليقات المقدمة من األطراف، والمنظمات (UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2)الحصول وتقاسم المنافع 

 بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل المعنيينالدولية ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 
، )UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3/Add.1 وUNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3(الحصول وتقاسم المنافع معلومات 

 اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضفضال عن وثيقة إعالمية قدمتها أمانة 
(CITES)  تصف التصاريح والشهادات اإللكترونية في االتفاقية(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/INF/1).  

  الحصول وتقاسم المنافع معلومات غرفة تبادل دور   - 3البند 
  في تنفيذ بروتوكول ناغويا

                                                        
  )."أخرى"انقر على مفتاح " (تنفيذ آلية الحصول وتقاسم المنافع في الهند من جانب الخبير من الحكومة في الهند"انظر    3
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نيسان، قدم المندوبون من معهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحدة عرضـا عامـا               / أبريل 11في    -18
عرض ر هذا الونش.  التي ستستخدم كأساس للمناقشات في اجتماع الخبراء UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2للوثيقة 

  EMABSCHM=meeting?/doc/int.cbd.www://http.4-01: الشبكي لألمانة على العنوان التاليعلى الموقع 
ن خـالل  ولدى تناول هذا البند من جدول األعمال، شرع الخبراء في بحث المعلومات التي يجب إتاحتها م               -19

، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بشهادة االمتثال المعترف بها دوليـا            غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     
  .واالعتبارات المتعلقة بسرية المعلومات

  .ويرد بيان بنتائج المناقشات في المرفق بالتقرير الحالي  -20

  فرص التعاون مع األنظمة القائمة  - 4البند 
نيسان، انتقل الفريق إلى النظر في فرص التعاون الممكنة مع المبادرات القائمة مـن أجـل                / أبريل 12في    -21

  .الحصول وتقاسم المنافعمعلومات غرفة تبادل تبادل المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع من خالل 
  .ليويرد بيان بنتائج المناقشات في المرفق بالتقرير الحا  -22

  الحصول وتقاسم المنافعمعلومات اعتبارات إلنشاء غرفة تبادل   - 5البند 
نيسان، بحث الفريق احتياجـات بنـاء القـدرات والمتطلبـات الماليـة      / أبريل12لدى تناول هذا البند في       -23

غرفـة  لية في إنـشاء     لألطراف من البلدان النامية، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي والمجتمعات األصلية والمح          
  . وكيفية تمكينها من االشتراك بنشاط خالل مرحلة إعداد وتشغيل الغرفةتبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

ونظر الخبراء أيضا في المسائل المتعلقة بإعداد أشكال موحدة ومعاجم ومصطلحات مراقبـة السـتخدامها                -24
، فضال عن الرمز الفريد الذي يجـب أن يـسجل علـى شـهادة     غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   في  

  .االمتثال المعترف بها دوليا
  .ويرد بيان بنتائج المناقشات في المرفق بالتقرير الحالي  -25

  معلومات أولويات المرحلة التجريبية لغرفة تبادل   - 6البند 
  الحصول وتقاسم المنافع

غرفة تبادل معلومات الحصول    لن، نظر الفريق في األولويات الخاصة بمرحلة تجريبية         نيسا/ أبريل 13في    -26
  .ويرد بيان بنتائج المناقشات في المرفق بالتقرير الحالي .وتقاسم المنافع

  اعتماد التقرير    - 7البند 
  .اعتمد التقرير الحالي في الجلسة الختامية لالجتماع  -27

  جتماع    اختتام اال- 8البند 

                                                        
  .نفس المرجع السابق   4
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  . االجتماعامالي لهذتقديم دعم أعرب المشاركون عن تقديرهم للمفوضية األوروبية على   - 28
  .2011نيسان / أبريل14 يوم الخميس 13:10، اختتم االجتماع في الساعة كلمات المجاملة التقليديةوبعد   - 29

  

  مرفق

  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعنتائج اجتماع الخبراء المعنيين بطرائق تشغيل 
   غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعدور   -أوال 

  في تنفيذ بروتوكول ناغويا
 ودورهـا ومتطلبـات   غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنـافع نظر اجتماع الخبراء في الهدف من      -1

  .اغوياتبادل المعلومات فيها حسبما تقرر في بروتوكول ن
 ستنشأ كجزء مـن آليـة غرفـة تبـادل     غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوالحظ الخبراء أن      -2

المعلومات التابعة لالتفاقية، وأنها ستصمم بالتالي على نحو يعكس خصائصها الرئيسية وفقا لإلرشاد المقـدم مـن                 
  .األطراف في االتفاقية

ة الناجحة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـي تأسـست بموجـب              والحظ الخبراء أيضا الخبر     -3
 أوجه الشبه التي يمكن أن تسهل سرعة إنـشاء مرحلـة             العديد من  وابروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وحدد    

  .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعلتجريبية 
 في تنفيذ البروتوكول، نظر الخبـراء فـي         غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     ولدى بحث دور      -4

وتضمن ذلك المعلومـات    . أنواع المعلومات التي يتوقع من األطراف تقديمها وتحديثها ومعالجتها من خالل الغرفة           
  : والتي تشمل بالتحديد ما يلي14 من المادة 2التي يجب توافرها بموجب الفقرة 

  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛اتية السياسويعية واإلدارية التدابير التشر  )أ(
  السلطات الوطنية المختصة؛أو معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة   )ب(
التصاريح أو ما يعادلها الصادرة عند وقت الحصول كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن   )ج(

  .ادلةعلم وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متب
، 14المـادة    مـن  3ونظر االجتماع أيضا في فئات معلومات إضافية لدعم تنفيذ البروتوكول وفقا للفقـرة                -5

  :وتشمل ما يلي
  السلطات المختصة المعنية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمعلومات حسبما تقررها؛  )أ(
   تعاقدية نموذجية؛بنود  )ب(
  موارد الجينية؛الطرائق واألدوات المعدة لرصد ال  )ج(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(
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ونظر االجتماع أيضا في شهادات االمتثال المعترف بها دوليا والمسائل المتعلقة برصد واستخدام الموارد   - 6
  .2- 17الجينية وفقا للمادة 

انب اللجنة ولدى النظر في المسائل المذكورة أعاله، أثيرت عدة نقاط قد تتطلب بحثا إضافيا من ج  - 7
واشتملت هذه المسائل . الحكومية الدولية من أجل التوصل إلى فهم مشترك بخصوص متطلبات البروتوكول

  :يلي ما
 جرى تحديد اختالفات في الفهم بالنسبة للمتطلبات بموجـب          :اإلبالغ عن التصاريح أو ما يعادلها       )أ(

ومثال ذلـك، تقتـضي     . غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     لالبروتوكول إلتاحة التصاريح أو ما يعادلها       
الحـصول وتقاسـم المنـافع بإصـدار        معلومات  غرفة تبادل   " بإبالغ" أن تقوم األطراف     6من المادة   ) ه(3الفقرة  

تصاريح ... تشمل  "ل طرف بإتاحة معلومات     ك أن يقوم    14من المادة   ) ج(2تصريح أو ما يعادله؛ وتقتضي الفقرة       
غرفـة تبـادل معلومـات     التي تقضي بأن أي تصريح أو ما يعدله إذا قدم ل      17 من المادة    2، والفقرة   "أو ما يعادلها  

 الحد األدنـى مـن   17 من المادة 4 يمثل شهادة امتثال معترف بها دوليا، بينما تقرر الفقرة  الحصول وتقاسم المنافع  
 ذاتها ينبغي أن ترسل إلـى  تصاريحوبينما كان من المعترف به عموما أن ال . لومات الالزمة لكي تشكل الشهادة    المع

، تم اإلعراب عن رأي مفاده أن ذلـك يمكـن أن            14الحصول وتقاسم المنافع بموجب المادة      معلومات  غرفة تبادل   
 تـصريحا   75إصـدار   "ومثـال ذلـك،     (الصادرة  يعني الحاجة إلى تقديم معلومات موجزة فحسب عن التصاريح          

إال إذا كانت هناك حاجة إلى شهادات امتثال معترف بها دوليا بموجـب المـادة               ") ألغراض البحوث غير التجارية   
  . وحينئذ يتطلب األمر تقديم التصريح الكامل17

أساليب العمل في    بحث الخبراء أيضا الحاجة إلى أن        :تحديث شهادات االمتثال المعترف بها دوليا       )ب(
 تضمن المرونة لتعديل أو تحديث المعلومات الموجودة في التصريح          غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     

ويمكن أن تشمل الظروف التي تقتضي التحديث التعرف الالحق على تصنيفات ألنواع جديدة يتم              . أو التي تتعلق به   
وقد يشمل ذلك دليال على االمتثـال       . علومات من شأنها تعزيز اليقين القانوني     جمعها بموجب التصريح، أو إضافة م     

  .أو االمتثال لشروط متفق عليها بصورة متبادلة/لشروط تصريح ما و
  :النقل ألطراف ثالثة  )ج(

، الحظ الخبراء أن    17 من المادة    3لدى النظر في شهادة االمتثال الدولية بموجب الفقرة           )1(
 ثالثة سيعالج عموما في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وأنه ال            النقل إلى أطراف  

غرفة تبـادل معلومـات الحـصول وتقاسـم         يوجد شرط يقضي بإتاحة هذه المعلومات ل      
  .المنافع

وفي هذا السياق، الحظ الخبراء أنه عندما تغطي التصاريح مسألة النقل ألطراف ثالثـة،                )2(
ر في الفائدة من إتاحة هذه المعلومات كجزء من المعلومات          نظفي ال  األطراف   ترغبفقد  

  .المذكورة في الشهادة الدولية، وذلك لتعزيز اليقين القانوني
  :تتبع استخدام الموارد الجينية  )د(

الحظ الخبراء أن هناك حاجة إلى التوصل إلى فهم مشترك حول المدى الـذي يقـصده                  )1(
  .أو نقلها/ارد الجينية واستخدامها والبروتوكول في تتبع الحصول على المو
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بالنسبة للحصول على عينات ألغراض البحوث غير التجارية التي وضعت األطـراف               )2(
 ترغـب  من بروتوكول ناغويا، فقد      8من المادة   ) أ(بشأنها إجراءات مبسطة وفقا للفقرة      

مـات  معلوغرفة تبـادل    األطراف تبادل المعلومات عن اإلجراءات المبسطة من خالل         
  .الحصول وتقاسم المنافع

، كمـا  17 من المـادة  4 تحتوي الفقرة :الموضوع الوارد أو الموارد الجينية المشمولة في الشهادة    )ه(
عندما ال تكـون  (جاء ذكره أعاله، على مجموعة من المعلومات الالزمة كحد أدنى لشهادة امتثال معترف بها دوليا              

 المبدأ، تحديث الشهادة من خالل وسيلة مالئمة، وذلك مثال عندما تحدد هويـة          ويمكن، من حيث  ). المعلومات سرية 
وهناك عدد من الطرائق التي تسجل بها الهوية، مثال كاسم تصنيفي لنوع، أو رتبة تصنيف أعلـى،           . المورد الجيني 

مية، أو بعد حـدوث     غير أنه نتيجة للتغييرات في المسميات التصنيفية الناشئة عن بحوث عل          . مثل فصيلة أو مملكة   
تغييرات في الهوية، فقد ال تكون هذه األسماء ثابتة وثمة خطر في أن يصبح االسم على الـشهادة غيـر صـحيح                      

ومن وسائل معالجة هذه المشكلة ربط الهوية المذكورة فـي الـشهادة،   . بالنسبة للمورد، ويقلل من قيمتها االستداللية  
وينبغي بحث إمكانيات   . تودع في مرفق مالئم وتعطى عالمة مميزة فريدة       باإلضافة إلى اسم تصنيفي، بعينة قسيمة       

  .القيام بذلك
  :المعلومات السرية  )و(

المعلومات الـسرية وكيفيـة     غرفة تبادل المعلومات بمعالجة     نظر الخبراء في مسألة قيام        )1(
غرفـة تبـادل معلومـات    ، فإن المعلومات تتاح إلـى    14 من المادة    2وطبقا للفقرة   . قيامها بذلك 

والحـظ االجتمـاع أن   .  بدون اإلخـالل بحمايـة المعلومـات الـسرية      الحصول وتقاسم المنافع  
غرفة تبـادل معلومـات الحـصول    البروتوكول ال يلزم األطراف بإرسال المعلومات السرية إلى    

  .وتقاسم المنافع
بـدون اإلخـالل بحمايـة       " على أن يكون تقديم المعلومات     14 من المادة    2تنص الفقرة     )2(

 على إشارة للمعلومـات التـي ستتـضمنها         17 من المادة    4، وتحتوي الفقرة    "المعلومات السرية 
والحظ الخبراء أنـه لـدعم العنـصر    ". عندما ال تكون سرية"شهادة االمتثال المعترف بها دوليا،    

ومـات التـي يجـب أن    الوظيفي للبروتوكول، ينبغي إتاحة أكبر قدر ممكن من الحد األدنى للمعل         
  .تتضمنها شهادة االمتثال المعترف بها دوليا

غرفة تبادل معلومات الحـصول     رأى الخبراء عموما أنه ينبغي أال تتاح معلومات سرية ل           )3(
ومع ذلـك، أثيـرت   . ، التي تعتبر في حد ذاتها آلية للمشاركة في المعلومات أساسا        وتقاسم المنافع 
 بتطوير القدرة على تلقـي معلومـات        غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     إمكانية قيام   

  .سرية والحفاظ على سرية هذه المعلومات إلى أن تنتفي الحاجة إلى اإلبقاء على سريتها

  فرص التعاون مع األنظمة القائمة     -ثانيا 
جتماع مختلف قواعد البيانات الدولية وبحث اال. نظر فريق الخبراء في فرص التعاون مع األنظمة القائمة  - 8

، بما في ذلك النظام المتعدد األطراف للحصول واقتسام المنافع التابع للمعاهدة  في المستقبللتبين فرص المشاركة
ية عالمالدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ وقواعد البيانات التي تقوم بصيانتها المنظمة ال
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 بموجب اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات ةاإللكترونيوالشهادات ريح االتطورات في التصللملكية الفكرية؛ و
  .التابعة لجامعة األمم المتحدة" التنقيب البيولوجي"وقاعدة بيانات ؛ (CITES) والنباتات البرية المعرضة لالنقراض

بخصوص الموارد الوراثية لألغذية لية وأبرز الخبراء الحاجة إلى مزيد من التعاون مع المعاهدة الدو  - 9
والزراعة المشمولة في النظام المتعدد األطراف التي يمكن استعمالها ألغراض بخالف األغراض المشمولة 

  .بالمعاهدة الدولية، مثل االستخدامات الصناعية ومستحضرات التجميل
 تطوير النظام لدى يتم السعي إلى التعاون،أن  من المعاهدة الدولية تنص على 17ن المادة ولوحظ أيضا أ  - 10

م عن الموارد الوراثية النباتية، التعاون مع آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، وأبرزت العالمي لإلعال
وثيقة مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في بالتالي مزيدا من الحاجة إلى أن تتعاون أمانة المعاهدة الدولية بصورة 

  .تطوير ذلك النظام
وبحث الخبراء في رغبة األطراف في رصد إعداد الحلول اإللكترونية للتراخيص في إطار اتفاقية   - 11

CITES مع األخذ في الحسبان أن اتفاقية ،CITES وبروتوكول ناغويا هما نظامان مختلفان جدا وأن مجال تطبيق 
  .غويا أوسعبروتوكول نا

منظمة العالمية الكون من السهل والمفيد ربط قواعد البيانات القائمة في إطار يسوالحظ الخبراء أنه   - 12
كما يمكن النظر . للملكية الفكرية، مثل قاعدة البيانات لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  .رصفي فرص إضافية للتعاون عندما تنشأ هذه الف
ه، لوحظ أن الشراكات المحتملة للمعلومات الوباإلضافة إلى الفرص المحددة لدى الشركاء المذكورة أع  - 13

  : يمكن أن تشمل أيضا ما يليغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعبالنسبة ل
 ومرافق المعلومـات    )مثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي     (قواعد البيانات التصنيفية      )أ(
   األخرى؛ةالبيولوجي
  قواعد بيانات المعلومات القانونية؛  )ب(
األنظمة التي تستعمل بالفعل اتفاقات نقل المواد في تبادل الموارد البيولوجيـة، مثـل مجموعـات          )ج(

  ؛التربية الميكروبية
  بنوك الجينات وغيرها من شبكات تبادل المواد البيولوجية؛  )د(
  .راءات االختراعبوابات بيانات ب  )ه(

واعتبر الخبراء أنه من المفيد تجميع قائمة بالشركاء المحتملين كأساس الستعراض منافع الشراكات مع   - 14
كما يمكن متابعة التطورات في . غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعهؤالء أثناء المرحلة التجريبية ل

  .ات لتحديد فرص الربط المستقبليةإطار اآلليات الدولية لتبادل المعلوم
وبحث الخبراء أيضا قاعدة بيانات تدابير الحصول وتقاسم المنافع التي تصونها اتفاقية التنوع البيولوجي،   - 15

وخلص . التي تقدم مصفوفة عرض للعناصر الرئيسية للحصول وتقاسم المنافع لكل من التدابير في قاعدة البيانات
  .صفوفة تقدم وسيلة قيمة الستعراض المعلومات في قاعدة البياناتالخبراء إلى أن هذه الم
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  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعاعتبارات إلنشاء   -ثالثا 
بحث الخبراء الدروس المستفادة من إنشاء آليات أخرى لتبادل المعلومات، السيما غرفة تبـادل معلومـات          -16

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم       بالعالقة إلى هندسة وتصميم      تآثار هذه الخبرا  السالمة األحيائية، وناقشوا    
  .المنافع

وأدرك الخبراء أن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية توفر نموذجا عمليا وتشغيليا يمكن تكييفه للوفاء                 -17
قد أشارت الخبرة مع غرفة تبادل معلومـات الـسالمة      و. غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     باحتياجات  

ـ بدال مـن  (األحيائية إلى أن معظم الحكومات تفضل تقديم المعلومات إلى بوابة مركزية قائمة على اإلنترنت     الل خ
  .وقد استخدم عدد صغير من الحكومات آلية لتبادل المعلومات غير قائمة على اإلنترنت). آليات بينية أكثر تعقيدا

  م المعلوماتتقدي
بحث اجتماع الخبراء األدوار والمسؤوليات اإلضافية التي يمكن أن تنشأ للحكومات الوطنيـة مـن أجـل                   -18

  :وتشمل هذه ما يلي. غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالسماح بتقديم سهل للمعلومات إلى 
غرفة تبادل معلومات الحصول    االتصال مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حول المسائل المتعلقة ب           )أ(

  ؛وتقاسم المنافع
  ؛غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعجعل المعلومات متاحة إلى   )ب(
 اآلخرين الذين سيتيحون    تيسير إقامة الشبكات بين السلطات الوطنية المختصة وأصحاب المصلحة          )ج(

  .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالمعلومات إلى 
ورأى بعض الخبراء أن هذه المسؤوليات ستكون تمديد لدور نقطة االتصال الوطنية المعنيـة بالحـصول                  -19

غرفة تبـادل    نقطة اتصال معنية ب    واقترح آخرون إمكانية تعيين   . 13 من المادة    1وتقاسم المنافع المعينة وفقا للفقرة      
غرفة تبـادل معلومـات الحـصول وتقاسـم          يصرح لها بإحالة المعلومات إلى       معلومات الحصول وتقاسم المنافع   

  .المنافع
 ينبغي أن تقدم أيضا آليـا تمكـن   غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعورأى عدد من الخبراء أن        -20

، فـي   غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     المتعددة من إتاحة التراخيص إلى      المختصة   الوطنيةت  السلطا
  .الحاالت المالئمة وتصرح لها نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع القيام بذلك

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم       وناقش الخبراء الحاجة إلى التحقق من المعلومات التي ستتاح إلى           -21
وأعرب عن طائفة من اآلراء بخـصوص الكيانـات التـي يمكـن أن تتـولى          .  من أجل التأكد من صحتها     المنافع

  .المسؤولية عن ذلك

  المرحلة التجريبيةاللغة المستخدمة في 
 تمكـن مـن     غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم المنـافع       ناقش الخبراء الحاجة إلى مرحلة تجريبية ل        -22

ونظرا للتكلفة العالية للترجمـة، رأى الخبـراء أن         . التطوير السريع والمرن بحيث تستجيب لردود فعل مستخدميها       
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المرحلة التجريبية ستبدأ في األصل باللغة اإلنجليزية، إذ أنها اللغة األكثر استخداما على المستوى الـدولي للبلـدان             

  .دى اللغات الرسمية الست لألمم المتحدةالتي ال تعمل بإح

  إدارة البيانات
ورأى االجتماع أنه من أجل السماح باإلطالع السليم على البيانات والبحث في قاعدة البيانـات، ينبغـي أن        -23

تكون جميع البيانات المقدمة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في نموذج مـشترك لإلبـالغ عـن     
  .ومات، وتستعمل المصطلحات المراقبة المناسبة لفهرسة المعلومات المتاحةالمعل
 وقـدم تعليقـات عـن هيكلهـا         ،وناقش اجتماع الخبراء بالتفصيل الهيكل المحتمل ألربعة نماذج مشتركة          -24

ـ     . والمصطلحات المراقبة المفيدة التي يمكن أن تستعمل لوصف محتوياتها         الغ وتضمنت هذه النماذج المشتركة لإلب
 ،عن المعلومات المتعلقة بنقاط االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع، والسلطات الوطنيـة المختـصة              

والتدابير التشريعية واإلدارية والسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والتصاريح أو ما يعادلهـا التـي تـشكل                 
  .شهادة امتثال معترف بها دوليا

المصطلحات المراقبة التي ينبغي أن تؤخذ من النصوص القائمة التي خـضعت            في  الخبراء   اجتماعونظر    -25
  .للتفاوض، إلى أقصى حد ممكن، مثل نص بروتوكول ناغويا نفسه، ومصطلحات من مبادئ بون التوجيهية

  نقاط االتصال الوطنيةعن إلبالغ لنموذج مشترك 
ط االتصال الوطنية المستخدم في غرفـة تبـادل معلومـات        اعتبر الخبراء أن النموذج المشترك لتحديد نقا        -26

غرفة تبـادل   صفة عامة على تسجيل نقطة االتصال المعنية ببروتوكول ناغويا في           بالسالمة األحيائية ينطبق أيضا     
  .معلومات الحصول وتقاسم المنافع

  السلطات الوطنية المختصةعن إلبالغ لنموذج مشترك 
مسؤوليات السلطات الوطنية المختصة بشأن الوالية والموضوع ينبغي أن تعـرف فـي             اعتبر الخبراء أن      -27

  .غرفة تبادل المعلومات
وناقش الخبراء المسؤوليات التي يرجح أن تقوم بها السلطات الوطنية المختصة والتي ينبغي إيراد وصـف       -28

الرئيسية لفئات الموارد الجينية التـي يـرجح أن         ، والشروط   غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     لها في   
تكون هذه السلطات مسؤولة عنها لتحديد مصطلحات مراقبة لوصف السجالت، بما في ذلك علـى سـبيل المثـال،     

  .أو موارد جينية معينة/، وفئات التصنيف، والوالية على المناطق الجغرافية
عية للوظائف اإلداريـة، وجوانـب المـوارد الجينيـة          وناقش فريق الخبراء المحتوى المحتمل لقائمة مرج        -29

المشمولة كجزء من النموذج المشترك لوصف السلطات الوطنية المختصة، مما يساعد المستخدمين فـي التعـرف                
على السلطات الوطنية المختصة التي أنشأتها حكوماتها إلدارة مختلف المهام داخل أنظمتهـا الخاصـة بالحـصول      

  .وتقاسم المنافع
يمكن أن تؤخذ من الـصياغات المـستخدمة   الوصفية واعتبر فريق الخبراء أن قائمة إشارية بالمصطلحات    -30

  . الوطنيةتفي بروتوكول ناغويا ومن الخبرا
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وقد اقترح دعوة األطراف لتقديم أوصاف سردية لهياكلها الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع التـي تـصف           -31
ها، من أجل مساعدة األمانة في استخراج قائمة وصفية بالمـصطلحات        أدوار السلطات الوطنية المختصة ومسؤوليات    

  .المستخدمة فعليا

  نموذج مشترك لإلبالغ عن التدابير التشريعية واإلدارية والسياسية بشأن الحصول وتقاسم المنافع
سم المنـافع،   لدى النظر في النموذج المشترك للتدابير التشريعية واإلدارية والسياساتية بشأن الحصول وتقا             -32

بحث الخبراء النموذج المشترك لإلبالغ عن المعلومات التشريعية إلى غرفة تبادل معلومات الـسالمة األحيائيـة،                
  .فضال عن قاعدة بيانات تدابير الحصول وتقاسم المنافع التابعة التفاقية التنوع البيولوجي

لومات في قاعدة بيانـات تـدابير الحـصول         والحظ الخبراء أن المصفوفة الموجزة المستخدمة لبيان المع         -33
اط التفتيش، والتزامات األطراف بصفتهم مـستخدمين       قويمكن توسيعها لتتضمن أيضا ن    . للغايةوتقاسم المنافع مفيدة    

  .للموارد الجينية
ك ا األمانة كأساس إلعداد نموذج مـشتر      قرتين السابقتين يمكن أن تستعمله    واعتبر الخبراء أن البنود في الف       -34

  .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافععن إبالغ المعلومات إلى وصفية ومصطلحات 

  نموذج مشترك لشهادة االمتثال المعترف بها دوليا
 ذلـك  يـشمل و. ما يعادلهالتصاريح أو  لنموذج المشترك ل  ل ماالمرغوب فيه والشكل  ناقش الخبراء المحتوى      -35

 إلدراجه في شهادة االمتثال المعتـرف بهـا دوليـا،           ،17 من المادة    4 بموجب الفقرة     المطلوب  الحد األدنى  أهمية
والمعلومات ذات الصلة، مثل أحكام النقل إلى أطراف ثالثة وتغيير االستخدام، نظرا ألنه تم االتفاق علـى أن هـذه           

  .بحثا إضافياالمسائل تتطلب 
، اقترح تقديم تفاصيل االتصال "سلطة التي أصدرتهااسم ال " بشأن17من المادة ) أ(4وبالنسبة للفقرة   - 36

  .بالسلطة
  .، اقترح تقديم تاريخ إصدار التصريح"تاريخ اإلصدار " بشأن17من المادة ) ب(4وبالنسبة للفقرة   -37
، اقترح تقديم تفاصيل عن الكيان الحائز على حق مـنح           "المقدم " بشأن 17من المادة   ) ج(4وبالنسبة للفقرة     -38

  .د الجينيةالموار
، نظـرا ألن    "رمز فريد لتعريف الشهادة   "  بشأن 17من المادة   ) د(4لفقرة  دارت مناقشة مهمة بخصوص ا    و  -39

  .شكل هذا الرمز الفريد لم يتم تحديده من قبل
يمكن إصدار رمـوز التعريـف الفريـدة مـن جانـب            ) 1 (:وتم النظر في ثالثة خيارات في هذا الصدد         -40

يمكن إصدار رمـوز  ) 2(ار الترخيص، وفقا للمبادئ التوجيهية التي أعدت لهذا الغرض،        الحكومات عند وقت إصد   
يمكـن   )3( نفسها عند وقت تقديم الطلب،   غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     التعريف الفريدة من جانب     

الحكومة ورمز مرجعـي تـصدره   توليد رمز فريد لتحديد الهوية يستخدم مزيج من رمز تحديد الهوية الصادر عن         
  . عند وقت إتاحة هذه المعلومات فيهاغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
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، "له الموافقة المسبقة عـن علـم     الشخص أو الكيان التي منحت      "  بشأن 17من المادة   ) ه(4وبالنسبة للفقرة     -41
  .يمكن تقديم تفاصيل عن معلومات االتصال

، "الموضوع الوارد أو الموارد الجينية المـشمولة فـي الـشهادة   "  بشأن17من المادة ) و(4ة للفقرة  وبالنسب  -42
وهنـاك  .  الخبراء ضرورة أن يشمل ذلك الكائنات الحية في أي رتبة تصنيفية، التي قد تتخذ اسـما تـصنيفيا                  رأى

كما يمكـن   . أيضا مواقع تجميع المادة   ويمكن أن تشمل    . إمكانية الستخدام مصادر خارجية لتقديم أسماء متفق عليها       
  .أو مالحظات ميدانية يحتفظ بها في أرشيف أو مجموعةمة يسقتحديد المورد الجيني من خالل اإلشارة إلى عينة 

، يمكـن   "تأكيدا يفيد بإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة       "  بشأن 17من المادة   ) ز(4وبالنسبة للفقرة     -43
ويمكن أن تتـضمن معلومـات إضـافية اختياريـة          . خانةومات وضع عالمة في ال    أن يكون الحد األدنى من المعل     

ي وافق على الشروط، عندما تم االتفاق عليها، أو الـشروط الكاملـة المتفـق عليهـا     ذالشخص ال اإلشارة إلى اسم    
  .بصورة متبادلة بين األطراف المتعاقدة

، يمكـن أن    "حصول على موافقة مسبقة عن علـم      تأكيدا يفيد بال  "  بشأن 17من المادة   ) ح(4وبالنسبة للفقرة     -44
إلبالغ عـن الغـرض،   با يكون هناك خيار  كما يمكن أن    . خانةيكون الحد األدنى من المعلومات وضع عالمة في ال        

  .االستخدام الذي حصل على موافقة مسبقة عن علملإلشارة إلى 
، يمكن تقـديم    "الستخدام غير التجاري  أو ا /االستخدام التجاري و  "  بشأن 17من المادة   ) ط(4وبالنسبة للفقرة     -45

لم يـتم  " غير التجاري"و" التجاري"؛ غير أن الخبراء الحظوا أن المصطلحين الخانةذلك من خالل وضع عالمة في  
  .تعريفهما ويمكن استخدام معايير األهلية، مثل الغرض الذي منحت من أجله الموافقة المسبقة عن علم

ضافية االختيارية التي يمكن اإلبالغ عنها، اتفق الخبراء على أن من المجـاالت     وفيما يتعلق بالمعلومات اإل     -46
المهمة التي ينبغي إدراجها في النموذج المشترك إلتاحة معلومات الشهادة يمكن أن تتضمن شـروطا للنقـل إلـى                   

  .أطراف ثالثة
  اإلبالغ

لمساعدة في اإلبالغ عن أنـشطة غرفـة        نظر اجتماع الخبراء في المقاييس الممكنة التي يمكن استعمالها ل           -47
  .4-14تبادل المعلومات وفقا للمادة 

  : مناقشتها ما يليتوتضمنت متطلبات اإلبالغ التي تم  -48
، وتوزيعهـا  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     عدد ونوع السجالت المتاحة من خالل         )أ(
  الجغرافي؛
  ليا التي تم إصدارها؛عدد الشهادات المعترف بها دو  )ب(
 للحـصول علـى   غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافععلى ون طلععدد الزائرين الذين ي     )ج(

 مختلـف أنـواع     الذي يـستغرقه اإلطـالع علـى      معلومات، وأنواع المعلومات التي يتم الحصول عليها، والوقت         
  المعلومات؛
  ست لألمم المتحدة؛إتاحة المعلومات باللغات الرسمية ال  )د(
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 والمؤسـسات األخـرى     غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     تقارير عن الترتيبات بين       )ه(
  لتبادل المعلومات ذات الصلة؛

غرفة تبادل معلومات الحصول    يل  شغاستقصاءات من المستخدمين أو ردود الفعل األخرى بشأن ت          )و(
  ؛وتقاسم المنافع

، مـثال الـروابط التـي       غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع      االستخدام الخارجي ل   قياس  )ز(
  .تشير إلى الموقع الشبكي، وأدوات التحليل الشبكية الكلية وخالفه

  .التكاليف التشغيلية  )ح(

  تقييم االحتياجات األولية لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية  - رابعا
اء االحتياجات الرئيسية لبناء القدرات لألطراف من البلدان الناميـة والبلـدان ذات االقتـصاد               ناقش الخبر   -49

  .االنتقالي فضال عن حائزي المعارف التقليدية
غرفة تبادل معلومـات الحـصول وتقاسـم        وتم تحديد االحتياجات التالية لبناء القدرات فيما يتعلق بتشغيل            -50

  :المنافع
بما في ذلك حاجة األطراف على القـدرة  (ى جمع وإدارة البيانات على المستوى الوطني     القدرة عل   )أ(

لتقديم معلومات موجزة في النماذج المشتركة لإلبالغ عن المعلومات بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة من أجل                
  ؛)غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعتمكين تسجيل هذه المعلومات في 

  تعزيز الموارد البشرية الرئيسية على المستوى الوطني؛  )ب(
إنشاء وصيانة بنية تحتية مناسبة لتقاسم المعلومات والحصول عليها علـى المـستويات الوطنيـة                 )ج(

  واإلقليمية والدولية؛
  تحديد العالقة بين السلطات المختصة للشعوب األصلية والسلطات المختصة الوطنية؛  )د(
ا، مثل رسوم بتسلسل العمليات التي تفـسر       ر الحصول على البيانات واستخدامه     أدوات لتيسي  إعداد  )ه(

، وغيـر ذلـك مـن    غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع    تشغيل تدابير الحصول وتقاسم المنافع، وتشغيل       
  .األدوات لمساعدة المستخدمينحزم 

يكون من المفيد تسهيل الحصول على المعلومات المتاحـة عـن           وباإلضافة إلى ذلك، اعتبر الخبراء أنه س        -51
غرفـة  من خالل ) مثل التمويل المتاح، والتدريب، وخالفه(فرص بناء القدرات والموارد المتعلقة بتنفيذ البروتوكول      

  . في مرحلتها التجريبيةتبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
ج بناء القدرات التي يساندها مرفق البيئة العالمية والمنـشأة لـدعم تنفيـذ            وناقش االجتماع أيضا قيمة برام      -52

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيـة، واعتبـروا أن برنامجـا              
 واستخدام هـذه  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعمشابها سيكون مفيدا لبناء القدرات على الوصول إلى      

  .الغرفة
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والحظ الخبراء أن الحواجز الثقافية والتقنية لكثير من المجتمعات األصلية والمحلية في الحـصول علـى                  -53
لمنافع، بما فـي ذلـك المعلومـات    ا الحصول وتقاسممعلومات المعلومات مثل المعلومات المدرجة في غرفة تبادل       

اعتبروا أن نقطة االتصال لدى المجتمعات األصلية والمحلية يمكن أن تيسر االتصال فـي              القائمة على اإلنترنت، و   
  .هذا الخصوص

  االحتياجات من الموارد والخط الزمني المؤقت  -خامسا 
واعتبر اجتماع الخبراء أنه ينبغي إعداد تقدير التمويل ومتطلبات الموارد الالزمة لتنفيذ األنـشطة خـالل                  -54

  .بية، فضال عن الجدول الزمني المؤقت لتنفيذ األنشطة المبين في نتائج هذا االجتماعالمرحلة التجري

  معلومات أولويات المرحلة التجريبية لغرفة تبادل   -سادسا 
  الحصول وتقاسم المنافع

  :ويحيل اجتماع الخبراء إلى اللجنة الحكومية الدولية نتائج مداوالته التالية، لمزيد من النظر

  وير المرحليالتط
 بطريقة تدريجية، والبناء على وظائفها غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعينبغي تنفيذ   - 55

وأنشطتها استجابة للطلب الواضح والمحدد، مع إدراج ردود الفعل الجارية من المستخدمين، وتمشيا مع الموارد 
  .المتاحة

ريبية إنشاء آلية لتقاسم المعلومات تكون بسيطة وفعالة وصديقة جيمكن أن تكون أهداف المرحلة التو  - 56
غرفة تبادل معلومات الحصول للمستخدم وعملية؛ وتقدم فرصة للحصول على ردود الفعل فيما يتعلق بإعداد 

  .ستكون ذات عالقة بتنفيذ البروتوكول؛ والتحضير إلدراج الحق لمعلومات إضافية وتقاسم المنافع
 في جميع اللغات الرسمية الست غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع المتوقع أن يتم تشغيل ومن  - 57

غير أنه خالل المرحلة التجريبية، قد يؤدي توافر الموارد إلى قيود عملية بالنسبة للغات المستخدمة . لألمم المتحدة
  .ليزيةج، وفي هذه الحالة، ينبغي استعمال اللغة اإلنرللتطوي

  معلومات مطلوب إدراجها على أساس األولوية
  :2-14في أثناء المرحلة التجريبية، تم تحديد أنواع المعلومات التالية كأولويات حيوية، وفقا للمادة   - 58

  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛اتية السياسوالتدابير التشريعية واإلدارية   )أ(
  السلطات الوطنية المختصة؛أو السلطة معلومات عن نقطة االتصال الوطنية و  )ب(
التصاريح أو ما يعادلها الصادرة عند وقت الحصول كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن   )ج(

  .علم وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
المرحلة وتشمل المعلومات األخرى التي تم تحديدها كمعلومات قيمة بصفة خاصة لجعلها متاحة أثناء   - 59

  :، تشمل ما يليغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالتجريبية من خالل 
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، فضال عن طرائق وأدوات أعدت لرصد الموارد الجينية؛ ومدونات  تعاقدية نموذجيةابنود  )أ(
   من البروتوكول؛20 و19المعالجة في المادتين  أو المعايير، /السلوك وأفضل الممارسات و

معلومات تفسيرية عن التدابير التشريعية، مثل المذكرات التفسيرية، أو رسوم سير العمليات التـي          )ب(
  تصف العمليات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع؛

 النص على تقديم معلومات عن مساهمة تدابير الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البيولوجي               )ج(
  ؛واستخدامه المستدام

ت المتوافرة حالية في قاعدة بيانات تدابير الحصول وتقاسم المنافع فـي اتفاقيـة التنـوع                المعلوما  )د(
  البيولوجي؛
   من البروتوكول؛17معلومات عن أي نقاط تفتيش منشأة بموجب المادة   )ه(
  تدابير وأنشطة بناء القدرات؛  )و(
يـة المرتبطـة بـالموارد    معلومات تتعلق بالسلطات المعنية بمنح الحصول على المعـارف التقليد     )ز(
  .الجينية

  تقديم المعلومات
، تم تحديد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعومن أجل السماح بتقديم سلس للمعلومات إلى   - 60
  : من األدوار والمسؤوليات، يمكن أن تشتمل على ما يليعدد

غرفة تبادل معلومات الحصول    مسائل المتعلقة ب  االتصال مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن ال         )أ(
  ؛وتقاسم المنافع

  ؛غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعإتاحة المعلومات إلى   )ب(
تيسير إقامة الشبكات وبناء القدرات بين السلطات الوطنيـة المختـصة، والمجتمعـات األصـلية                 )ج(

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم   التي قد تجعل المعلومات متاحة إلى       والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين     
  .المنافع

 من المادة 1ويمكن توسيع واجبات نقطة االتصال المعنية بالحصول وتقاسم المنافع المعينة وفقا للفقرة   - 61
الحصول وتقاسم علومات مقطة اتصال متفانية لغرفة تبادل ، لتتضمن هذه المسؤوليات، أو يمكن تعيين ن13

  .المنافع
ويمكن النظر في آلية من شأنها تمكين السلطات الوطنية المختصة المتعددة من إتاحة المعلومات عن   - 62

التصاريح الصادرة إلى غرفة تبادل المعلومات، في الحاالت المالئمة والتي تصرح لها القيام بذلك نقطة االتصال 
  .ول وتقاسم المنافعالوطنية المعنية بالحص

غرفة تبادل وينبغي أن تنظر األطراف في إنشاء نقطة اتصال للمجتمعات األصلية والمحلية من أجل   - 63
  . لتيسير االتصال مع المجتمعات األصلية والمحليةمعلومات الحصول وتقاسم المنافع
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  إدارة المعلومات
 من البوابة المركزية القائمة على غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوينبغي أن تستفيد   - 64

  .اإلنترنت لتقديم المعلومات والوصول إليها
 من النماذج المشتركة لإلبالغ عن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوينبغي أن تستفيد   - 65

  .مات التي يتم اإلبالغ عنها واستعادتهاالمعلومات والمصطلحات المراقبة من أجل تيسير الوصول إلى المعلو
) مثل التصاريح وغيرها من المعلومات المفيدة(ويمكن اإلبالغ عن البيانات األولية في لغتها األصلية   - 66

الرسمية المستخدمة في غرفة ) اللغات(فينبغي أن تقدم باللغة ) أي المعلومات حول السجل(ولكن البيانات الرئيسية 
  .تبادل المعلومات

 بإمكانية إدخال معلومات بعدة لغات غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوبينما ينبغي أن تسمح   - 67
 للبلد القائم  الوطنية)اللغات(مثال بلغة واحدة أو أكثر من لغات األمم المتحدة الست الرسمية، فضال عن اللغة (

  .ي البداية أن تعد باللغة اإلنجليزية، إال أن المرحلة التجريبية ينبغي ف)باإلبالغ
 لألطراف بأن تعدل أو تحدث المعلومات غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوينبغي أن تسمح   - 68
 في أحد التصاريح أو ما يعادلها أو المعلومات المتعلقة بذلك المستند، إذا كان ذلك ضروريا في ضوء أي ةالمبين

وفي هذه الحاالت، ينبغي حفظ التصريح األصلي في .  جديدة تتعلق باستخدام المورد الجينيتطورات أو ظروف
  .شكل من أشكال المحفوظات

وينبغي إيجاد آلية لتقاسم المعلومات بشكل غير إلكتروني أو بشكل ال يستخدم اإلنترنت، وذلك للبلدان التي   - 69
اليا في غرفة تبادل حلية التي ال تستخدم اإلنترنت والتي تستعمل تشير إلى حاجتها إلى استعمال هذه اآللية، مثل اآل

  .معلومات السالمة األحيائية
 لكي تشكل شهادة امتثال، ينبغي حث غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوعند إتاحة التصاريح ل  - 70

  .نت متاحة إلدراجها في الشهادة النقل ألطراف ثالثة، إذا كاتاألطراف على إضافة معلومات عن ترتيبا

  مع اآلليات القائمة شبكاتإقامة 
. ينبغي أن تشمل المرحلة التجريبية بحث فرص إقامة شراكات مع الجهات األخرى المعنية بتقديم البيانات  - 71

، وقواعد بيانات ويمكن أن تضم هذه الجهات المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ويمكن باإلضافة إلى ذلك، . الفئات التصنيفية، مثل كتالوج الحياة والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

  .النظر في تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعولدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، يمكن أيضا أن توفر   - 72

الوصول إلى موارد معلومات أخرى، مثل النظم التي تستخدم بالفعل اتفاقات نقل المواد لتبادل الموارد البيولوجية 
وبنوك الجينات، وقواعد بيانات المعلومات القانونية، وغيرها من الهيئات التي ) مثل مجموعات التربية الميكروبية(

.  صلة، مثل قواعد بيانات معلومات التنقيب البيولوجي التابعة لجامعة األمم المتحدةتتولى تجميع معلومات ذات
  .وينبغي إعداد قائمة بهذه المواقع الشبكية للسماح بتقييم مدى فائدتها خالل المرحلة التجريبية
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  بناء القدرات
غرفة تبادل معلومات الحصول ينبغي تشجيع األطراف على تحديد احتياجاتها لبناء القدرات من أجل تنفيذ   - 73

  .وتقاسم المنافع
لدعم تنفيذ البروتوكول، ينبغي أن تنظر األطراف في دعوة الشاملة احتياجات بناء القدرات ومع مراعاة   - 74

لتمويل مبادرات بناء القدرات لتمكين األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب الوكاالت المانحة 
  . واستخدامهاغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من أجل الوصول بشكل فعال إلى المصلحة المعنيين

وينبغي لألطراف أن تنظر في تحديد الموارد في إطار المخصصات الوطنية من مرفق البيئة العالمية، أو   - 75
، بغية التصدي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعمن وكاالت التمويل األخرى، إلعداد وتنفيذ 

  .الحتياجات بناء القدرات لدى األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين
 خالل مرحلتها التجريبية غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوينبغي أن تتاح من خالل   - 76

 التمويل المتاح، والتدريب، واألدوات التي يمكن أن تسهل وصول مثل(معلومات عن فرص وموارد بناء القدرات 
  ).، وغير ذلكمعلوماتالغرفة تبادل المستخدمين إلى المعلومات عن 

ويمكن أيضا أن تشمل المعلومات التي تدعم تنفيذ البروتوكول بيانات أفضل الممارسات بشأن إشراك   - 77
مثل نماذج التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتدريب، وغير (ة والمحلية في تنفيذ البروتوكول المجتمعات األصلي
  ).ذلك من التدابير

  متطلبات اإلبالغ
 من أجل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعللمساعدة في إعداد التقارير عن أنشطة   - 78

  :، تقترح المقاييس التالية14 من المادة 4االستعراض من جانب األطراف وفقا للفقرة 
، وتوزيعهـا  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     عدد ونوع السجالت المتاحة من خالل         )أ(
  الجغرافي؛
  ليا التي تم إصدارها؛عدد الشهادات المعترف بها دو  )ب(
 للحـصول علـى   غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافععلى ون طلععدد الزائرين الذين ي     )ج(

 مختلـف أنـواع     الذي يـستغرقه اإلطـالع علـى      معلومات، وأنواع المعلومات التي يتم الحصول عليها، والوقت         
  المعلومات؛
  ست لألمم المتحدة؛إتاحة المعلومات باللغات الرسمية ال  )د(
 والمؤسـسات األخـرى     غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     تقارير عن الترتيبات بين       )ه(

  لتبادل المعلومات ذات الصلة؛
غرفة تبادل معلومات الحصول    يل  شغاستقصاءات من المستخدمين أو ردود الفعل األخرى بشأن ت          )و(

  ؛وتقاسم المنافع
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، مـثال الـروابط التـي       غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع      االستخدام الخارجي ل   قياس  )ز(
  .تشير إلى الموقع الشبكي، وأدوات التحليل الشبكية الكلية وخالفه

  .التكاليف التشغيلية، بما فيها التمويل ومتطلبات الموارد األخرى  )ح(

  متطلبات الموارد والجدول الزمني المؤقت

قت ممكن بعد  في أقرب وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعينبغي أن تبدأ المرحلة التجريبية ل  - 79
االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية، وتستمر حتى اعتماد طرائق التشغيل في مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

وينبغي أن تعد األمانة تقديرا للتمويل ومتطلبات الموارد الالزمة للبدء في المرحلة . لألطراف في البروتوكول
 وجدول زمني مؤقت لتنفيذها وذلك للنظر فيه في أول غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالتجريبية من 

  .اجتماع للجنة الحكومية الدولية
----- 

  


