
 

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

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 منافع الناشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف لل

 األول االجتماع
 4132 تشرين األول/أكتوبر 31-31بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 من جدول األعمال المؤقت 8البند 
 

  الحصول وتقاسم المنافع بشأن معلوماتالغرفة تبادل  تشغيلمشروع طرائق 
 ذكرة من األمين التنفيذيم

 مقدمة   –أواًل
تقاسم المنافع بشأن الحصول و غرفة لتبادل المعلومات بروتوكول ناغويا من 32 المادة من 3الفقرة  نشئُت- 3

وتعمل  .المتعلقة بالتنوع البيولوجي ةمن االتفاقي 31 المادة  1 الفقرة بموجب تبادل المعلومات غرفة آلية كجزء من
مات ذات المعلو الحصول علىإمكانية  وتوفر وتقاسم المنافع المتعلقة بالحصول المعلومات قاسملت وسيلةك الغرفة
 .يتيحها كل طرف التي ناغويا بروتوكول بتنفيذ الصلة

 بروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف في ينظر مؤتمر األطراف  على أن 32 من المادة 2 الفقرةوتنص - 4
، في اجتماعه األول، في طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك ناغويا

  . المتعلقة بأنشطتها، ويتخذ قرارات بشأنها، وتبقى قيد االستعراض بعد ذلكالتقارير 

 9في الفقرة ، (اللجنة الحكومية الدولية)ناغويا  الحكومية الدولية لبروتوكول الثالث للجنة االجتماعوطلب - 1
بشأن الحصول  غرفة تبادل المعلومات مواصلة صقل طرائق تشغيل التنفيذي األمين إلى، 1/2التوصية  من

، بروتوكول ناغوياحكام أل وفقًا لملزم أو غير الملزم تقديمهااالمعلومات  تحديدب خاصة فيما يتعلق المنافع، وتقاسم
التقدم  ند إحراز المزيد منع، داء غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وسهولة استعمالهاأوكذلك 
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، للجنة الحكومية الدولية في االجتماع الثالث لتي أبديتاآلراء ا العتبارا، مع األخذ في المرحلة التجريبية تنفيذ يف
 ينظر فيها ويعتمدهالأصحاب المصلحة اآلخرين، من األطراف و كذلك المعلومات المرتدة األخرى الواردةو

 .في البروتوكول العامل كاجتماع لألطراف لمؤتمر األطراف االجتماع األول

 لينظر فيه ويعتمده بهذه الوثيقة المرفق تشغيلال طرائق التنفيذي مشروع، أعد األمين وبناًء على ذلك- 2
 .البروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف في  مؤتمر األطراف
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 المرفق 
 معلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع المشروع طرائق تشغيل غرفة تبادل 

 معلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع الغرفة تبادل دور      –ألف 
رفة تبادل معلومات الحصول أنه ينبغي لغ على وتقاسم المنافع ناغويا بشأن الحصول لبروتوكوينص - 3

 :البروتوكولوتقاسم المنافع أن تيسر، كحد أدنى، تبادل المعلومات التالية ذات الصلة بتنفيذ 

فيما يتعلق بالموارد الحصول وتقاسم المنافع التدابير التشريعية واإلدارية والسياساتية بشأن  (أ)
 ؛(32من المادة ( أ) 4الفقرة )الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

 ؛(32من المادة ( ب) 4الفقرة )نقطة االتصال الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة  (ب)

عن  منح الموافقة المسبقةقرار الحصول كدليل على  وقت أو ما يعادلها الصادرة عند صاريحالت (ج)
 ؛(32من المادة ( ج) 4 الفقرة)الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة  إبرامعلم و

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  من خالل إتاحتهايمكن  اإلضافية التي المعلوماتوقد تتضمن - 4
 :ما يلي وتقاسم المنافع

 1الفقرة ) مات حسبما تقررهاسلطات المختصة المعنية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمعلوال (أ) 
 ؛(32المادة  من (أ)

 ؛(32المادة  من (ب) 1الفقرة ) نموذجيةال تعاقديةال بنودال (أ)
 ؛؛(32المادة  من (ج) 1الفقرة ) الموارد الجينيةاألدوات المعدة لرصد و طرائقال (ج)
 ؛(32المادة  من (د) 1الفقرة ) السلوك وأفضل الممارسات مدونات (د)

 ؛31المادة  من (أ) 3الفقرة المنشأة بموجب  تيشنقاط التف (ه) 

االمتثال المعترف  شهادات من بما فيها المعينة، نقاط التفتيش جمعتها أو استلمتهاالمعلومات التي  (و)
 (.31 المادةمن  (1)و( 3( )أ) 3 الفقرة) استخدام الموارد الجينية صدرل، بها دوليا

من المادة  6الفقرة )القدرات على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي وتنمية بناء مبادرات  (ز) 
44.) 

تبادل المعلومات األخرى عماًل  رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع أن تيسرينبغي لغو- 1
 .البروتوكولبالمقررات التي اتخذها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 معلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع الفة تبادل غرخصائص     –باء 
والشفافية  يةالشمول بمبادئ غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تطوير يسترشد- 2
 :الخصائص التالية مع تسقبطريقة ت وُيضطلع به نصافاإلو
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 المعلومات؛ الوصول إلى تاحةإل على شبكة اإلنترنتقائمة  مركزية بوابة استخدام (أ) 
مبسطة وسهلة االستخدام وفعالة ومأمونة ومرنة  بطريقة المعلومات الحصول على تيسير (ب)
  وعملية؛

بالنسبة إلى  الحصول على المعلوماتإمكانية و فيما يخص المعلومات غير اإللكترونيةآلية  إتاحة (ج)
  تعرب لألمانة عن حاجتها للحصول على هذه المعلومات؛التي  ألطراف

 المعلومات؛ لتقديم ةلعاماألشكال ا استخدام (د)

استخدام الخانات اإللزامية في األشكال العامة، دون اإلخالل بحماية المعلومات السرية، من أجل  (ه) 
غرفة تبادل ل والوضوح والشفافية القانونيضمان تقديم الحد األدنى من المعلومات المطلوبة لتوفير اليقين 

 ؛ول وتقاسم المنافعبشأن الحص المعلومات

 المتحدة؛ الست لألمم باللغات الرسمية لتعمل الغرفة تصميم (و)

مقتضى الحال، المصطلحات الخاضعة للمراقبة ضمن إطار بروتوكول ناغويا،  استخدام، حسب (ز) 
 والتي يمكن ترجمتها إلى اللغات الرسمية لألمم المتحدة، وذلك لتيسير إدراج المعلومات واسترجاعها، وتيسير

  القدرة على البحث عن السجالت بجميع اللغات؛
أي المحددات الوصفية مثل االسم، )استخدام البيانات الوصفية بشأن كل سجل من السجالت  (ح)

 المعلومات؛ واسترجاعتسجيل  سيريتل( والتاريخ، والمؤلف، وغير ذلك
 العناصر التي تبيين عناصير  مثل )اشتراط تقديم البيانات الوصفية، التي تصف البيانات األولية  (ط)

الحصيول وتقاسيم    بشأن معلوماتالإلى غرفة تبادل ( لمضبوطةامن المصطلحات  ُيختاراإلجراء التشريعي الذي 
البيانات األولية، التي تشكل المحتوى  بأنفي الوقت نفسه  قرارالمنافع بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة، مع اإل

إلى  قد تقدم (على سبيل المثال إجراء تشريعي)الحصول وتقاسم المنافع  بشأن معلوماتالل الموضوعي لغرفة تباد
 ؛باللغة األصليةالحصول وتقاسم المنافع  بشأن معلوماتالغرفة تبادل 

ترجمات على سبيل المجاملة للبيانات  أن تقدم أيضًااألطراف والحكومات األخرى على تشجيع  (ي) 
 المتحدة؛ اللغات الرسمية لألممبإحدى  الحصول وتقاسم المنافع بشأن معلوماتالغرفة تبادل األولية المقدمة إلى 

على الحفاظ على اليقين القانوني، تعديل أو تحديث المعلومات مع لالسماح بوضع آلية  (ك)
 شهادة لذي يشكلاو أو ما يعادله، رخيص، السيما في حالة منح تل ناغويالبروتوكو والوضوح، والشفافية وفقًا

أو ما يعادلها  المعترف بها دوليًا اإلبقاء على الترخيص األصلي تعينوفي هذه الحاالت، ي. امتثال معترف بها دوليًا
  في شكلها الموثق وأن تنعكس حالتها في السجل؛

م الحصول وتقاس بشأن معلوماتالاستخدام محددات الهوية الفريدة المولدة من خالل غرفة تبادل  (ل) 
  ؛المنافع للبحث في المعلومات واسترجاعها فيما يتعلق بشهادات االمتثال المعترف بها دوليًا
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معلومات بشأن العدم إدراج البيانات السرية ألن جميع المعلومات المنشورة في غرفة تبادل  (م)
لقيام ا، من خالل تقر والجهات المستخدمة األخرىسلطة النشر  وأن مهورالحصول وتقاسم المنافع تكون متاحة للج

 ؛بأنها غير سريةالمعلومات،  بنشر هذه
 األخرى؛النظم قواعد البيانات و المعلومات مع وتبادل بينيقابلة للتشغيل ال لتكون الغرفة تصميم (ن)

المتعلقة  المعلومات تبادلمن أجل  المشاركة الفعالة من المحليةلمجتمعات األصلية وا تمكين (س) 
 الجينية؛ بالمواردالمرتبطة  التقليدية بالمعارف

 بروتوكول تنفيذ يسيرلتتنمية القدرات بناء و على لمساعدة األطراف تبادل المعلومات دعم (ع)
 ؛ناغويا

  تعليقات بشأن تطورها؛ تقديمفرصة أمام المستخدمين لإتاحة ال (ف) 

لخبرات االستناد إلى مهامها وأنشطتها لالستجابة إلى طلب واضح ومحدد المعالم، واالستناد إلى ا (ص)
  .والموارد المتاحة األخرى

 معلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع الغرفة تبادل  إدارة    –جيم 
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع، معلوماتالإدارة البوابة المركزية لغرفة تبادل  األمانة تتولىيجب أن - 5

 :وتضطلع، في جملة أمور، بالمهام التالية
بة المركزية وقواعد البيانات المركزية لضمان إمكانية الوصول إلى غرفة إعداد وصيانة البوا (أ) 

  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتيسير استخدامها والبحث فيها وفهمها؛
غرفة تبادل لالمعلومات  إلتاحةالعمل عند الضرورة على تحديد واستعراض ووضع أشكال عامة  (ب)

  ؛وتقاسم المنافعالحصول  بشأن معلوماتال
وأصحاب  والمحلية، والحكومات األخرى، والمجتمعات األصلية لألطرافتقديم المساعدة التقنية  (ج)

 ؛هاواسترجاع المعلومات لتسجيل المصلحة اآلخرين
الوطنية ذات الصلة، حسب ودون اإلقليمية و الدولية واإلقليمية كياناتالمنظمات وال التعاون مع (د)
 االقتضاء؛

 بروتوكولدعم تنفيذ ل خريناآل مع مقدمي البيانات، حسب االقتضاء، تبادل المعلومات تاحة سبلإ (ه) 
 ؛ناغويا

الحصول  بشأن معلوماتالتسجيل المعلومات المقدمة في شكل غير إلكتروني في غرفة تبادل  (و)
 بناء على طلبها؛، وتقاسم المنافع بالنيابة عن األطراف

تبادل  غرفة من خالل المعلومات المتاحة تتضمنالتي و لبياناتل محمولة أجهزة تخزين توفير (ز) 
 األطراف؛ تطلبها عندما بشأن الحصول وتقاسم المنافع، المعلومات
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في  ألطرافلاجتماع كالعامل  مؤتمر األطراف حسب طلب الوظائف اإلدارية األخرى أداء (ح)
 .ناغويا بروتوكول

 الحصول وتقاسم المنافع بشأن معلوماتالغرفة تبادل يخص أدوار ومسؤوليات السلطات الوطنية فيما     –دال 
لغرفة  النشر سلطة تعيينعن  األمانة المنافع بشأن الحصول وتقاسم االتصال الوطنية نقطة تبلغيجب أن - 6

 :ما يلي النشر سلطة مهاموتشمل . بشأن الوصول وتقاسم المنافع تبادل المعلومات

بشأن الوصول وتقاسم  غرفة تبادل المعلومات فيالمسجلة  يةالوطن اإلذن بنشر جميع السجالت (أ)
  ؛المنافع

 ؛بشأن الوصول وتقاسم المنافع غرفة تبادل المعلومات في إتاحة المعلومات بنشاط في المشاركة (ب)
بشأن الوصول وتقاسم المنافع  غرفة تبادل المعلومات في المعلومات المتاحة تكون أن ضمان (ج)
 ؛حدثةمصلة وت ذاو سريةير غو كاملة معلومات
بشأن الوصول وتقاسم  غرفة تبادل المعلوماتتنفيذ و فيما يتعلق بتطوير األمانة مع سيقنالت (د)

 ؛المنافع

غيرهم من  وكذلك لهم المرخص المستخدمين الوطنيينقدرات بناء الربط الشبكي و يسيرت (ه) 
األصلية والمحلية  بما في ذلك المجتمعات ،افعبشأن الوصول وتقاسم المن غرفة تبادل المعلومات مستخدمي

 .أصحاب المصلحة اآلخرينو

 .وطنية سجالت اريعمش إعداد للمساعدة في أو أكثر مرخص له وطنيمستخدم  تعيين النشر سلطةكن ليم- 1
  التقنية والمشورة المراقبة    –هاء 

ير رسمية، يشكلها األمين التنفيذي قد تسعى األمانة إلى الحصول على المساعدة من لجنة استشارية غ- 1
بتسوية المشاكل التقنية وينسق أعمالها بطريقة شفافة، مع التركيز بوجه خاص على تقديم إرشادات فيما يتعلق 

 .الحصول وتقاسم المنافع بشأن معلوماتالغرفة تبادل لالناشئة عن التطوير الجاري 

 عن األنشطةالتقارير     –واو 
معلومات عن تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في كل ة أن تقدم يجب على األمان- 9

وقد تشمل هذه المعلومات . اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 :ما يلي

 هاتوزيعو المنافعبشأن الحصول وتقاسم  غرفة تبادل المعلومات من خالل المتاحةالسجالت  عدد (أ) 
 ؛هانوعاإلقليمي و
  ما يعادلها والتي تشكل شهادات امتثال معترف بها دوليًا؛ أو التراخيصعدد  (ب)
 المتحدة؛ الست لألمم باللغات الرسمية توافر المعلومات (ج)
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والمنظمات ذات  بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلومات غرفة بين تعاونال تقارير عن (د)
 البيانات ذات الصلة؛ تبادلفيما يخص  لةالص

التعليقات التي يقدمها المستخدمون بشأن تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  (ه) 
  المنافع؛

بشأن الحصول  تبادل المعلومات لغرفةالخارجي  ستخداماال تستند إلى التي تحليالتالقياس وال (و)
 ؛يتهفعالمدى و الشبكي الموقع أداء همفللمساعدة في  الزوار، بما في ذلك عدد ،وتقاسم المنافع

 .متطلبات التمويل ومتطلبات الموارد األخرىبما في ذلك  التكاليف التشغيلية، معلومات عن (ز) 

 االستعراض الدوري    – ايز
عراض دوري، الحصول وتقاسم المنافع الست بشأن معلوماتالغرفة تبادل يجب أن يخضع تنفيذ وتشغيل - 31

والمستخدمين في غرفة تبادل المعلومات بشأن وينبغي أن يشمل التشاور مع مجموعة واسعة من األطراف 
 .ناغويا بروتوكولمن  13للمادة  وينبغي إجراء عمليات االستعراض الدورية وفقًا. الحصول وتقاسم المنافع
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