
 عـدد   بـع طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،      لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة              
  . 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، مونتريال

  * من جدول األعمال المؤقت3البند 
  

  الموارد لتنفيذ المرحلة التجريبيةمن متطلبات ال الزمني المؤقت وجدولال
  ها طرائق تشغيلواعتماد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعل

  مذكرة من األمين التنفيذي
  مقدمة

 بشأن ناغويامخصصة لبروتوكول ال  الدوليةحكوميةالجنة للاكلف مؤتمر األطراف ، 10/1في المقرر   - 1
غرفة تبادل طرائق تشغيل "في في اجتماعها األول نظر بال) اللجنة الحكومية الدولية (الحصول وتقاسم المنافع

  ).1ثاني، القسم ألف، الفقرة المرفق ال". (أنشطتهاالمتعلقة بتقارير الفي ذلك ، بما معلومات الحصول وتقاسم المنافع
 مدخالت لالجتماع األول للجنة الحكومية الدولية وبفضل الدعم المالي من المفوضية إعدادبغية و  - 2

 طرائق تشغيل غرفة لبحث في مونتريال 2011نيسان / أبريل14 إلى 11األوروبية، عقد اجتماع للخبراء من 
  .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 المسائل المتعلقة بإنشاء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، التي تضمنت  في االجتماعرنظو  - 3
  :ما يلي

  ؛دور غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في تنفيذ بروتوكول ناغويا  )أ(
  ؛فرص التعاون مع األنظمة القائمة  )ب(
  ؛وتقاسم المنافعاعتبارات إلنشاء غرفة تبادل معلومات الحصول   )ج(
  .أولويات المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  )د(
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 تقرير اجتماع الخبراء المعنيين بطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول يمكن اإلطالع علىو  - 4
  .)ICNP=meeting?/doc/int.cbd.www  )2/1/ICNP/CBD/UNEP-01 : العنوان التاليفيوتقاسم المنافع 

 من تقرير اجتماع الخبراء المعنيين بطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 79في الفقرة كما جاء و  -5
تبدأ المرحلة التجريبية أنه ينبغي أن " المشاركون في اجتماع الخبراء رأى، (UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/4)المنافع 

لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في أقرب وقت ممكن بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية، 
وأوصى ". وتستمر حتى اعتماد طرائق التشغيل في مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

غرفة تبادل ل للتمويل ومتطلبات الموارد الالزمة للبدء في المرحلة التجريبية تقديرا"االجتماع أيضا بأن تعد األمانة 
 في أول اجتماع للجنة الحكومية ما لتنفيذها وذلك للنظر فيها مؤقتا زمنيمعلومات الحصول وتقاسم المنافع وجدوال

  ".الدولية

   الزمني واألنشطة المقترحةجدولال    - ثانيا
مؤتمر ينظر "من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع على أن  14 من المادة 4تنص الفقرة   - 6

 غرفة تبادل تشغيل طرائق في ، في اجتماعه األول،األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
وتبقى  ، ويتخذ قرارات بشأنها،أنشطتهاالمتعلقة بتقارير الالمعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك 

  ."يد االستعراض بعد ذلكق
 أعاله، اقترح اجتماع الخبراء أن تبدأ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وكما ورد ذكره  - 7

وتستمر حتى االجتماع األول  ،وتقاسم المنافع في أقرب وقت ممكن بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية
ماع لألطراف في البروتوكول، ويتوقع أن يعقد بالتالزم مع االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف العامل كاجت
  .2012تشرين األول /لمؤتمر األطراف، في أكتوبر

 ومع أخذ نتائج اجتماع الخبراء في الحسبان، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية ، هذه الخلفيةوفي ضوء  - 8
 واعتماد طرائق تشغيل ، لتنفيذ المرحلة التجريبية المقترحة واألنشطة،في النظر في الجدول الزمني التالي المقترح

  .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
   التجريبية واعتماد طرائق تشغيل لتنفيذ المرحل المقترح الزمنيجدولاألنشطة المقترحة وال: جدول

  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
 - االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية 

  2011حزيران /يونيو
المرحلة التجريبية لغرفة تبادل اعتماد طرائق تشغيل    •

  .معلومات الحصول وتقاسم المنافع
بدء المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول    •  

  .وتقاسم المنافع
  

للمرحلة التجريبية بات المستخدمين تعد األمانة متطل   •  بين االجتماعاتالفاصلة الفترة 
لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما 

 ومشروع النماذج ،في ذلك حاالت االستخدام
المشتركة للمعلومات التي ستتاح على أساس من 

  .األولوية
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  .تبدأ األمانة العمل بشأن البوابة المركزية   •  
  .تستكشف األمانة التعاون مع الشركاء   •  
تعد األمانة مشروع طرائق تشغيل غرفة تبادل    •  

  .معلومات الحصول وتقاسم المنافع
  

   –االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية 
  2012نيسان /أبريل

الموافقة على مشروع طرائق تشغيل غرفة تبادل    •
 إلى ت الحصول وتقاسم المنافع إلحالتهمعلوما

كاجتماع االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل 
  .لألطراف في البروتوكول

من المرحلة اإللكترونية  النسخة عالن وبيانإ   •  
التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 

  .المنافع
  

ترشح األطراف السلطة المختصة لتقديم المعلومات    •  بين االجتماعاتالفاصلة الفترة 
  .إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

تقدم األطراف المعلومات المتوافرة في نماذج مشتركة    •  
إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، 
بما في ذلك معلومات عن نقطة االتصال الوطنية؛ 

ة أو السلطات الوطنية المختصة؛ والتدابير طوالسل
معلومات عن ال و،التشريعية واإلدارية والسياساتية

  .بناء القدرات
  

 األول لمؤتمر األطراف العامل االجتماع
 –كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

  2012تشرين األول /أكتوبر

اعتماد طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول    •
  .وتقاسم المنافع

  

   والمواردالمتطلبات من األموال    - ثالثا
دل المعلومات التفاقية التنوع البيولـوجي      استنادا إلى الخبرة المكتسبة من المراحل التجريبية آللية غرفة تبا           -9

وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، سيتطلب البدء في المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومـات الحـصول                
 البنية التحتيـة القائمـة فـي    إمكانية استعمال أدناه اتفترض التقديرتو. وتقاسم المنافع موارد مالية وبشرية إضافية     

ة أعـاله، يتطلـب األمـر       ذكورل الزمني المقترح واألنشطة الم    ووبغية تنفيذ الجد  . ل المرحلة التجريبية  األمانة خال 
مـسؤول إلدارة المعلومـات   تعيـين  وسوف تشمل هـذه  . موارد بشرية مخصصة فضال عن معدات للبنية التحتية   

مم قواعد البيانات، ودعـم     أو مص /، ومسؤول برامج و   )مسؤول عن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع       (
فـي   ية خارج بمصادروسوف يحتاج األمر كذلك إلى موارد مالية إضافية من أجل االستعانة            . يإداري ودعم وثائق  

  .لتطورات في مجال المعلومات والتكنولوجيا، فضال عن معدات الحاسوب والبرمجياتا ضوء
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 )دوالر أمريكي(التكلفة السنوية  االمصروفات 

I البشريةالموارد     

 224,807  )4 فئة التخصصيةما يعادل ال( مسؤول غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 

 197,905 )3 الفئة التخصصيةما يعادل ( مصمم قواعد البيانات/مسؤول برامج 

 52,042 )7فئة الخدمات العامة ما يعادل ( يوثائقدعم إداري ودعم  

 
 خارج بمجال تطوراتاالستعانة بمستشارين من ال
 المعلومات والتكنولوجيا

 
20,000 

II معدات البنية التحتية   

 20,000   معدات الحاسوب والبرمجيات 

 514,754   المجموع الفرعي 

IV.  66,918   %)13(تكاليف دعم البرنامج 

 581,672   التكلفة الكلية 

 0   رصيد المساهمات المستلمة 

 581,672   ةاألموال اإلضافية الالزم 

  
----- 

  


