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 .MOP/1/1-UNEP/CBD/NP/COP الوثيقة 

معلومات الحصول وتقاسم تبادل  لغرفةتقرير عن التقدم المحرز واآلراء الواردة في إطار تنفيذ المرحلة التجريبية 
 المنافع

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة

 تقاسم المنافعو  الحصولبشأن معلومات التبادل ل غرفةعلى إنشاء ، من بروتوكول ناغويا 1، الفقرة 14المادة  نصت  -1
، من االتفاقية. 3، الفقرة 18ية تبادل المعلومات بموجب المادة ( ضمن آلتقاسم المنافعو  معلومات الحصول غرفة تبادل)
لى المعلومات التي الحصول ع تعمل على توفيرو  تقاسم المنافعو  الحصول تبادل معلوماتبمثابة وسيلة ل غرفةالهذه كون وت

 يتيحها كل طرف فيما يتصل بتنفيذ البروتوكول.

االجتماعات الثالثة للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية جميع في معلومات تبادل  غرفةإنشاء  النظر فيوجرى   -2
 الدولية(.  المخصصة لبروتوكول ناغويا )اللجنة الحكومية

على أساس مرحلي، بحيث  ةالمعلومات المذكور  غرفة تبادلوأوصى االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية بتنفيذ   -3
، وفقا بصفة مستمرة لمستخدمينا التي يوفرها، مع مراعاة اآلراء ةومحدد ةواضح البطماستجابة ل اوأنشطته اوظائفه تكّون

التي لم تتم تسويتها في اللجنة الحكومية الدولية  توصل إلى فهم مشترك بشأن القضاياة الللموارد المتاحة، واإلقرار بأهمي
 (. 1/1من التوصية  1)الفقرة 
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ألطراف في ااجتماع كاالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل وطلب االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية إلى   -4
من  7التي قد تستلزم مواصلة النظر فيها على النحو الوارد في الفقرة ( مراعاة النقاط COP-MOPبروتوكول ناغويا )

 تقاسم المنافعو  معلومات الحصول غرفة تبادلالمرفق بتقرير اجتماع الخبراء بشأن طرائق عمل 
(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/4 ) هذه النقاط استرشادا بالدروس بشأن صل إلى فهم مشترك تو اقتراح طرق للبهدف

  (.6، الفقرة 4/2)التوصية  تقاسم المنافعو  معلومات الحصول غرفة تبادلتشغيل تخلصة من المرحلة التجريبية لالمس

تقنية بشأن حل  إرشاداتغير رسمية لتوفير جيم، لجنة استشارية  1/11من المقرر  1وأنشأ مؤتمر األطراف، في الفقرة  -5
االجتماع األول لمؤتمر حتى تبادل المعلومات  غرفةلالجاري للمرحلة التجريبية  صميمالمسائل التقنية الناشئة عن الت

 ر على أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا، رهنا بتوفر المواردقر مفي البروتوكول. ونص ال األطراف
عن نتائج عملها أمام االجتماع الثالث  أن ترفع تقريراعلى اإلنترنت، حسب االقتضاء، و  المالية، ومناقشات غير رسمية

 2قد اجتماع للجنة في الفترة من مة من االتحاد األوروبي، ع  للجنة الحكومية الدولية. وبفضل المساهمة المالية السخية المقدّ 
يوليو/تموز إلى  15قدت كذلك مناقشات على اإلنترنت في الفترة من وع   1في مونتلاير. ،2013أكتوبر/تشرين األول  4إلى 

 .2014أغسطس/آب  29

 اردةالو عن التقدم المحرز واآلراء  رفع تقريرالث، إلى األمين التنفيذي وطلبت اللجنة الحكومية الدولية، في اجتماعها الث -6
كذلك بأن  ت(. وأوص4/3، التوصية 8ول لألطراف في البروتوكول )الفقرة الجتماع األإلى اخالل تنفيذ المرحلة التجريبية 

عده األمين بروتوكول ناغويا في تقرير تجميعي العامل كاجتماع لألطراف في ب االجتماع األول لمؤتمر األطرافينظر 
لمجتمعات األصلية من اصة خت( الوظائف التي يمكن إسنادها لسلطة م1اآلراء المقدمة بشأن ما يلي: ) استنادا إلىالتنفيذي 
تصل فيما يغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع غرا  جهة اتصال للمجتمعات األصلية والمحلية ألوالمحلية و 

( 3؛ )تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةدورها ومسؤولياتها المحتملة فيما يتعلق بو ( 2) ؛بتنفيذ بروتوكول ناغويا
 (.4/3، التوصية 11و 10)الفقرتان  غرفة تبادل المعلوماتؤولة عن تقديم المعلومات عن تلك السلطات إلى والجهة المس

حاليا لالختبار من جانب األطراف والمجتمعات األصلية  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوتخضع  -7
الثالث للجنة الحكومية  االجتماعخالل هم يشجعت جرىوالمحلية والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين 

  .(4/3من التوصية  8و 4إلى األمين التنفيذي )الفقرات  ئهمآرا قديموت همنشر سجالتالدولية ل

إطار في  الواردةواآلراء  تقريرا عن التقدم المحرزاألمين التنفيذي  المقدمة منالمذكرة الحالية من ويتضمن القسم األول  -8
ل إلى فهم مشترك بشأن النقاط صتو ال في سبيلما في ذلك التقدم المحرز ، بغرفة تبادل المعلوماتاألولى ل تنفيذ المرحلة

ددالتي  طرائق إشراك المجتمعات  بشأناآلراء الواردة  حول. ويوفر القسم الثاني معلومات فيها النظرمواصلة أنها تستلزم  ح 
فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول ناغويا. ويتناول القسم  تقاسم المنافعو  معلومات الحصول غرفة تبادلاألصلية والمحلية في 

 ،وأخيرا غرفة تبادل المعلومات المذكورة.بمواصلة تصميم ي األمين التنفيذ اضطالعالمتعلقة برشادية اإلولويات األالثالث 
امل كاجتماع لألطراف في الع االجتماع األول لمؤتمر األطراف يعر  علىيتضمن القسم الرابع عناصر لمشروع مقرر 

بشأن  شرحا إضافيا UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/INF/6. وتتضمن الوثيقة اإلعالمية للنظر فيه بروتوكول ناغويا
 . تقاسم المنافعو  معلومات الحصول غرفة تبادلمواصلة تطوير المتعلقة باألولويات اإلرشادية 

                                                      
  . CH-IAC-http://www.cbd.int/doc/?meeting=ABS-01:جميع وثائق االجتماع ونتائجه على الموقع اإللكتروني التالييمكن االطالع على  1

http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/emabschm-01/official/emabschm-01-04-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/?meeting=ABS-IAC-CH-01


UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2 
 Page 3 

 

 

معلومات  غرفة تبادلطار تنفيذ المرحلة التجريبية لفي إ الواردةتقرير عن التقدم المحرز واآلراء   -أوال
 تقاسم المنافعو  الحصول

نت األمانة من تعيين مة من ألمانيا واليابان وسويسرا واالتحاد األوروبي، تمكّ ة المقدّ بفضل المساهمات المالية السخيّ  -9
( لتصميم المرحلة P-2 مستوىفي ( ومسؤول لنظم معلومات الحاسب اآللي )P-3 في مستوىلمعلومات )ا سؤول إلدارةم

المرحلة  تصميمم المحرز في تسريع وتيرة التقدّ  مناألمين التنفيذي أن مّكن  صمخصّ  طاقموجود كان لالتجريبية. و 
 .قاسم المنافعوت تبادل معلومات الحصول غرفةالتجريبية ل

 بما يلي:تبادل المعلومات  غرفةليسترشد تصميم المرحلة التجريبية و   -11

 ؛4/3و 4/2والتوصيتين  1/1للجنة الحكومية الدولية الواردة في المرفق بالتوصية ا إرشادات (أ )

في  االجتماع األول لألطرافخطة العمل اإلرشادية واإلطار الزمني لألنشطة المزمع إجراؤها حتى و  (ب )
جيم، الفقرة  1/11والتي اعتمدها مؤتمر األطراف )المقرر  UNEP/CBD/COP/11/11غويا، الواردة في الوثيقة بروتوكول نا

 (؛2

اللجنة االستشارية غير الرسمية خالل  التي قدمتهاالمسائل التقنية  حلالتقنية المتعلقة ب رشاداتاإلو  (ج )
 / آبأغسطس 29إلى  15جريت على اإلنترنت في الفترة من والمناقشات التي أ   ،(UNEP/CBD/ICNP/3/INF/5اجتماعها )

 ؛2014

 ؛الواردةء واختبار المرحلة التجريبية واآلرا (د )

، وحلقات عمل الحصول وتقاسم المنافع معلومات غرفة تبادلوالخبرات المكتسبة خالل المرحلة التجريبية ل (ه )
 اك؛ القدرات، وحمالت التوعية واإلشر  بناء

 ؛ (BCHة )تبادل المعلومات للسالمة البيولوجي غرفةوالخبرات المكتسبة من تشغيل  (و )

 ؛(CHMالتابعة لالتفاقية ) المعلومات تبادل آلية تصميمم المحرز في والتقدّ  (ز )

معلومات  غرفة تبادلفي إطار تنفيذ المرحلة التجريبية ل الواردةويتضمن هذا القسم تقريرا عن التقدم المحرز واآلراء   -11
تحديدا: اختبار المرحلة و ب المختلفة للمرحلة التجريبية، للتقدم المحرز بشأن الجوان اموجز و  ،تقاسم المنافعو  الحصول

وقواعد  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالمركزية لاإللكترونية ؛ والبوابة الواردةاآلراء النظر في لتجريبية و ا
باعتبارها تستلزم  الغرفة تشغيلالنقاط التي حددها اجتماع الخبراء بشأن طرائق  حولل إلى فهم مشترك توصبياناتها؛ وال

تسجيل الالزمة لالقدرات المتعلقة بحتياجات االالتعاون مع الشركاء؛ وتحديد وتلبية النظر فيها؛ واستكشاف سبل  واصلةم
 .الحصول وتقاسم المنافع معلوماتتبادل  غرفةالمعلومات من خالل  رجاعواست
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 2.تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةمقدمة إلى تشغيل   -ألف
ص على اإلنترنت من خالل موقع إلكتروني مخصّ تقاسم المنافع غرفة تبادل معلومات الحصول و يمكن الوصول إلى   -12
 .إدارته تتولى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيو  3ذا الغر ،له

آلية تبادل  في إطار، 14في المادة  حسبما ترد اإلشارة، تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةنشئت أ  وقد   -13
تبادل  غرفلتكون منصة وحيدة وموحدة تعمل أيضا على دعم تبادل المعلومات لية آمات التابعة لالتفاقية. وأنشئت المعلو 

 الصيغ هو ما يستلزم توافقلسالمة البيولوجية وبروتوكول ناغويا. و بشأن اصة التابعة لبروتوكول قرطاجنة المعلومات المخصّ 
لمرحلة التجريبية غرا  امة ألالمصمّ  الموحدة الصيغعبر اآللية. وتستخدم  تنسيقهاومتى أمكن،  ،الساريةوالقواعد 4 الموحدة

سلفا أو مفردات مضبوطة تتوافق مع المفردات  امحدد انص، بقدر اإلمكان، لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
 .السالمة األحيائيةمعلومات تبادل  غرفةو  لالتفاقيةالمضبوطة المستخدمة في آلية تبادل المعلومات التابعة 

أنواع المعلومات من قائمة  تقديمهاجيل المعلومات، ينبغي للمستخدمين اختيار فئة المعلومات التي يرغبون في ولتس  -14
 الدور المعين لهمعلى تقديمها لين . وتعتمد فئات المعلومات التي يمكن للمستخدمين المسجّ الصيغ الموحدةأو المحددة سلفا 

 . عتقاسم المنافو  تبادل معلومات الحصول غرفةفي 

تقديم ت المرجعية. وتتي  نماذج ت الوطنية والسجاّل م فئات المعلومات إلى مجموعتين رئيسيتين: السجاّل وتقسّ   -15
ديم تنفيذ بروتوكول ناغويا. وتتي  نماذج التقبصلة المعلومات ذات التحت فئة "السجالت الوطنية" لألطراف نشر المعلومات 

 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعمات ذات الصلة بالبروتوكول إلى تقديم المعلو تحت فئة "السجالت المرجعية" 
من أي مستخدم مسجل )مثل الحكومات، وممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، والدوائر األكاديمية، والمنظمات غير 

مسؤولية نشر جميع السجالت  تتولى األمانةو إلى ذلك(.  ممثلي الشركات التجارية، وماو المؤسسات البحثية، و الحكومية، 
 المرجعية.

 ، ينبغي لألطرافغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعفي المنشورة ولضمان موثوقية السجالت الوطنية   -16
فيما بعد  وظيفةشار إلى هذه الوي  تبادل المعلومات.  غرفةوطنية في نشر جميع السجالت اليتولى مسؤولية تعيين شخص 

 لنشر". بمصطل  "سلطة ا

تبادل المعلومات تسمية مستخدمين مخولين وطنيين. ويسم  للمستخدمين  غرفةالمعنية بالنشر ويجوز لسلطة   -17
دارة بإنشاء فقط المخولين الوطنيين   لنشرها.ذلك بعد ، غالبا ما يتم إرسالها إلى سلطة النشر سجالت مشاريعوا 

                                                      
 .UNEP/CBD/ICNP/3/6 الوثيقة على مزيد من المعلومات، يرجى االطالع على لحصولل 2

 . http://absch.cbd.int: ل إليه عبر الرابط االلكتروني التالييمكن الوصو  3

على الصيغ الموحدة على اإلنترنت من خالل  حصولتيسير تقديم المعلومات بطريقة منسقة. ويمكن الل موحدكل ذات شالصيغ الموحدة هي صيغ  4
: التالياإللكتروني  الرابطعلى  MS word اإلنترنت في نسق خارجو  ،لحصول وتقاسم المنافعالموقع اإللكتروني لتبادل معلومات ا

https://absch.cbd.int/commonformat.  
 

http://absch.cbd.int/
https://absch.cbd.int/commonformat
https://absch.cbd.int/commonformat
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تبادل المعلومات المذكورة  لغرفةفي إتاحة المعلومات الوطنية التالية بغية مساعدة األطراف  الصيغ الموحدةممت وص    -18
  5:وطنية"السجالت ال" تحت فئة

لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم وسلطات نشر  تقاسم المنافعوطنية للحصول و  تنسيقتعيين جهات  (أ )
 فقط(؛ خارج اإلنترنت  MS wordفي نسق ) المنافع

 السلطة/السلطات الوطنية المختصة؛ و  (ب )

 ؛تقاسم المنافعالمتعلقة بالحصول و  اتالسياستدابير التشريعات والتدابير اإلدارية أو و  (ج )

 ؛شهادة امتثال معترف بها دوليا التصاري  أو ما يعادلها التي تشّكلالمعلومات المتعلقة بو  (د )

 مراكز المراقبة؛ و  (ه )

 المعلومات المتعلقة ببيان مراكز المراقبة؛و  (و )

 .تقاسم المنافعلبيانات الوطنية ذات الصلة بالحصول و المواقع اإللكترونية وقواعد او  (ز )

مع المكتبة االفتراضية آللية تبادل  باالتساق تقاسم المنافعافتراضية" للحصول و "مكتبة أ عدت صيغة مشتركة لو   -19
، نموذجيةالتعاقد ال، مثل فقرات وحدةواسعة من المعلومات من خالل هذه الصيغة الم طائفةالمعلومات؛ ويمكن إتاحة 

 .وغير ذلكات، ومعلومات بناء القدرات، ر الممارسات و/أو المعايير، والمنشو أفضل و  ،سلوكالتوجيهية لمدونات المبادئ الو 

إلى السجل، وتاريخ تقديم المعلومات،  مالك السجل، وحالةالبيانات المتعلقة بنات الوصفية مثل ويجري إنشاء البيا  -21
تقاسم و  تبادل معلومات الحصول غرفةعند تقديم المعلومات إلى  ةآليصورة بالمستخدمة،  الموحدةفئة الصيغة جانب 
بيانات وصفية إضافية  أن يوفرالشخص القائم بتدوين السجالت  منتوقع أيضا ي  . وفضال عن البيانات المولدة آليا، المنافع

لكلمات الرئيسية المحددة تضم افي السجالت عن طريق اختيار مصطلحات وصفية من قائمة الواردة لوصف المعلومات 
 سلفا.

جراء   -21 ، تنشأ في بع  األحيان مشكالت عند استرجاع وصالنص عنالحر البحث وعلى الرغم من سهولة تنفيذ وا 
طرق االستخدام غير المتسق للمصطلحات و و مترادفات، علومات بلغات مختلفة، واستخدام إدراج الم بسببكامل النتائج 
، حسب االقتضاء، مجموعة من المفردات غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وعليه، تستخدم .هجاء الكلمات

تائج بحثية متسقة في المضبوطة من أجل تيسير القدرة على إجراء بحوث بعدد من اللغات المختلفة والحصول على ن
بيانات ال المعلومات في قاعدة لبحث وتسجيلفي االكلمات الموحدة المستخدمة من أساسا موسوعة  هو ما يشكلالمستقبل. و 

 عبر تناسقة. وكما ذكر أعاله، فقد تم إعداد مفردات مضبوطة بصورة متقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول لغرفة
 آليات تبادل المعلومات األوسع التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، بغية تمكين البحث عن المعلومات.

                                                      
اإللكتروني  الرابطعلى  MS word في نسق إلنترنتخارج اعلى اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني لآللية و لصيغ الموحدة يمكن الحصول على ا 5

  . https://absch.cbd.int/commonformat :التالي

https://absch.cbd.int/commonformat
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ن كانتبحيث تدعم لغات األمم المتحدة الست الرسمية، و  تقاسم المنافعو  لحصولتبادل معلومات ا غرفة تمموص    -22  ا 
  أخرى.  ةلغأي بالمدرجة خرى األموارد التوفر أيضا تسهيال للربط مع 

تبادل  إلى إتاحةغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ، تهدف على نحو فعال لمعلوماتاولضمان تدفق   -23
استرجاع المعلومات المودعة من قواعد البيانات األخرى  تمكينمع قواعد البيانات والنظم األخرى، و  المعلومات ذات الصلة

تنفيذ التشغيل البيني الذي يتي  تدفق المعلومات من النظم إلى  تم. وسيتقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةفي 
 على أساس حالة بحالة وحسب الطلب.   غرفة تبادل المعلومات

 الواردةاختبار المرحلة التجريبية واآلراء   -باء
دعت اللجنة الحكومية الدولية، في اجتماعها الثالث، األطراف إلى تعيين سلطة نشر ومستخدم مخول وطني واحد أو   -24

ة لمشاركة في المرحلعلى التي صادقت على بروتوكول ناغويا، اتلك أكثر، وشجعت جميع األطراف في االتفاقية، ال سيما 
، ووفقا وعليه(. 4و 3، الفقرتان 4/3إلى األمين التنفيذي )التوصية  ئهاآراقديم الوطنية وت هاطريق نشر سجالتالتجريبية عن 

 والرسالة 2014مارس/آذار  21( الصادر في SCBD/ABS/BG/aba/83333)الرقم المرجعي  045-2014لإلخطار 
ومستخدم مخول وطني  فيذي األطراف إلى تعيين سلطة نشرمين التن، دعا األ2014مايو/أيار  27في  ةالمؤرخ ةالتذكيري

 إن أرادت ذلك.  ،واحد أو أكثر

 تقاسم المنافع، أتاح األمين التنفيذي المعلومات المتعلقة بتدابير الحصول و 4/3من التوصية  5وعمال بالفقرة   -25
غرفة تبادل ا الموقع اإللكتروني لالتفاقية، في التي يستضيفها حالي ،وجهات التنسيق الوطنية والسلطات الوطنية المختصة

السجالت ونشرها  مشاريعلتحقق من إلى ا، ودعا األطراف سجالت مشاريعفي شكل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 
سلطة النشر قبل دخول  جانبوالتحقق منها من  غرفة تبادل المعلوماتضمان تحديث جميع السجالت الوطنية في ل

 يا حيز النفاذ.بروتوكول ناغو 

شراك  أجريت، 2014ومنذ أغسطس/آب   -26  التابعة لهاتعيين سلطة النشر على طراف تشجيع األمن أجل حملة توعية وا 
دراج المعلومات الوطنية ال ، 2014سبتمبر/أيلول  1 وحتى .تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةفي  متاحة حالياوا 

 من األطراف التي صادقت على البروتوكول.  امنه 17لسلطات النشر، تعيينا  26ى األمين التنفيذي تلقّ 

وأصحاب المصلحة ذوي  عيت الجماعات األصلية والمحلية والمنظمات الدولية، د  8، الفقرة 4/3وعمال بالتوصية   -27
 046-2014طار )اإلخ ئهاالمرجعية وتقديم آرا هاجالتس إدخاللمشاركة في المرحلة التجريبية عن طريق إلى االصلة أيضا 
 (. 2014مايو/أيار  27 في ةالمؤرخ ةالتذكيري رسالةوال 2014مارس/آذار  21الصادر في 

 قديمتمن أجل صحاب المصلحة ذوي الصلة اآلخرين وتسنت الفرصة لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية وأ  -28
 في المناسبات التالية:المنافع الحصول وتقاسم معلومات تبادل  غرفةفي تصميم المرحلة التجريبية لآرائهم 

في  2014فبراير/شباط  23المعقودة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع حلقة عمل  (أ )
  6بيونغشانغ، جمهورية كوريا؛

                                                      
حلقة عمل ، التي تحتوي على موجز بنتائج اجتماع UNEP/CBD/ICNP/3/INF/8 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االطالع على الوثيقة 6

 وتقاسم المنافع. غرفة تبادل معلومات الحصولبناء القدرات ل
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في مونتيفيديو،  2014مارس/آذار  24-28حلقات عمل بناء القدرات اإلقليمية ألمريكا الالتينية )و  (ب )
البحر و في مينسك، بيالروس(؛  2014أبريل/نيسان  4 -مارس/آذار  31ى والشرقية وآسيا الوسطى )أوروبا الوسطو أوروغواي(؛ 
في دبي،  2014يونيو/حزيران  1-5غرب آسيا وشمال أفريقيا )و ، جورج تاون، غايانا(؛ 2014مايو/أيار  19-22الكاريبي )

 كمباال، أوغندا(؛في  2014يونيو/حزيران  9-13أفريقيا )مارات العربية المتحدة(؛ و اإل

 ؛2014حملة التوعية واإِلشراك الجارية منذ أغسطس/آب و  (ج )

يوليو/تموز إلى  15تناولت المناقشات اإللكترونية للجنة االستشارية غير الرسمية المعقودة في الفترة من و   (د )
ابعة والحيز ومات التسجيل، ولوحة المتصفحة معل خواصو  مالعا شكلالبحث، والومرشحات  خواص 2014أغسطس/آب  29

مفيدة ال سيما فيما يتعلق بتحسين واجهة  إرشاداتتشارية غير الرسمية ، والصيغ الموحدة. ووفرت اللجنة االسالمتاح لكل بلد
ضافة معلومات تفسيرية إلى الصيغ، وتحديد المسائل التقنية المتبقية.  المستخدم، وا 

ة بشأن المعلومات التفسيرية المتعلقة بعملية الحصول بتصميم صيغة موحدة جديد اقتراحا الواردةاآلراء  تضمنتو   -29
الحصول معلومات تبادل  غرفةمتفق عليها بصورة متبادلة. وتوفر  مصطلحاتعلى الموافقة المسبقة المستنيرة ووضع 

وحدة حاليا إمكانية إدراج معلومات تفسيرية كنوع من أنواع الوثائق التي يمكن تقديمها في الصيغة الموتقاسم المنافع 
طراف وأصحاب . غير أن بع  األتقاسم المنافعللتشريعات والتدابير اإلدارية أو تدابير السياسات المتعلقة بالحصول و 

لى إالمستخدمين  وصوللى هذه المعلومات من شأنه أن يزيد من شفافية عصول بوضوح وسهولة حالمصلحة رأوا أن ال
 ة ومستقلة.تمايز ية، وضرورة تصميم صيغة موحدة مالموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليد

درجت في عملية تصميم المرحلة التجريبية أو في األولويات هذه المناسبات وأ   كلوروعيت اآلراء المقدمة خالل   -31
 وتقاسم المعلومات في المستقبل.  تبادل معلومات الحصول غرفةاإلرشادية المقترحة لتصميم 

 غرفة تبادل معلومات الحصولالمتعلقة ببيانات الالمركزية وقواعد اإللكترونية يم البوابة التقدم المحرز في تصم  -جيم
 تقاسم المنافعو 

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع دخلت تحسينات على منذ االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية، أ    -31
 في المجاالت التالية:

 ؛تقاسم المنافعو  معلومات الحصول غرفة تبادلو  آلية تبادل المعلومات إلى الدخول (أ )

 المقدمة منواجهة المستخدم، بما في ذلك التحسينات التي أجريت على الصفحة الرئيسية، واآلراء و  (ب )
 وتحميل الصفحات، والمعلومات المعروضة على لوحة المتابعة الشخصية؛  ،المعلومات بشأن اإلجراءات غرفة تبادلمستخدمي 

ورقات األنماط الواردة في نسق لملفات لنشر الموقع اإللكتروني )التقليص التلقائي  :تحسين السرعةو  (ج )
 ر تصميم صفحة التسجيل من أجل الحد من المشكالت المرتبطة بسرعة اإلنترنت؛يوتغي ،((JS)أنماط جافا و  (CSS)المتتابعة 
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لوضع فهرس )نظام  الخلفيالبحث  محركطرية، بما في ذلك تطوير البحث والموجزات الق   خاصيةو  (د )
تيسير استرجاعها(، وتحسين مرشحات البحث، وعر  البيانات الوصفية المتعلقة بالسجل )حالة السجل من أجل للسجالت 
 طرية؛والموجزات الق   ،ومؤلفه(

إجراء تغييرات في الصيغ الموحدة وتحسين النصوص الشارحة في التسجيل والصيغ الموحدة:  خواصو   (ه )
معلومات ل وفقا نشأةالمتحديث أو تعديل شهادة االمتثال المعترف بها دوليا المتعلق ب سهيلتال صميمتالنماذج، بما في ذلك 

نتاج ملفات بنسق اري  أو ما يعادلهابالتص تتعلق من معلومات تتعلق  شّكلةمتثال المعترف بها دوليا الملشهادات اال PDF، وا 
عر  المعلومات المتعلقة بتاريخ الشهادات وبيانات مراكز المراقبة والصالت بالتصاري  أو ما يعادلها وبيانات مراكز المراقبة؛ و 

 بينها؛ 

توفير العون والمساعدة: إعداد مواد إرشادية تفاعلية على اإلنترنت )انظر رابط "مساعدة" الوارد في و   (و )
 7الصفحات(.

مواصلة  تستلزمتبارها قد التقدم المحرز في سبيل الوصول إلى فهم مشترك بشأن النقاط المحددة باع  -دال
 النظر فيها

العامل كاجتماع  االجتماع األول لمؤتمر األطرافإلى  ،6، الفقرة 4/2في التوصية  ،طلبت اللجنة الحكومية الدولية   -32
من  7مواصلة النظر فيها على النحو المحدد في الفقرة  ستلزمأن يراعي النقاط التي قد تألطراف في بروتوكول ناغويا ا

 تقاسم المنافعو  معلومات الحصول غرفة تبادلبتقرير اجتماع الخبراء بشأن طرائق تشغيل  المرفق
(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/4)1  واقتراح طرائق للوصول إلى فهم مشترك بشأن هذه النقاط استرشادا بالدروس

المعلومات المتعلقة بكيفية وترد فيما يلي . تقاسم المنافعو  معلومات الحصول غرفة تبادلالمستخلصة من المرحلة التجريبية ل
 :رير اجتماع الخبراءللنقاط المحددة في تقحاليا اسم المنافع غرفة تبادل معلومات الحصول وتقمعالجة 

اإلقرار بوجه عام بضرورة إتاحة  برغم" هنإلى أتقرير اجتماع الخبراء  أشار. تصاري  أو ما يعادلهاالبخطار اإل   -33
ذلك هو إتاحة من  يشير إلى أن ما يمكن فهمهعرب عن رأي فقد أ  ، 14المعلومات بموجب المادة  غرفة تبادلالتصاري  ل

تجارية"( ما لم تكن هناك حاجة تصريحا لبحوث غير  75ر اصدإ)مثال، "المعلومات الموجزة المتعلقة بالتصاري  الصادرة 
 وال توفر غرفة تبادل المعلوماتحيث يطلب التصري  بالكامل."  17إلصدار شهادة امتثال معترف بها دوليا بموجب المادة 

 تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةإلى  اري  أو ما يعادلهامعلومات المتعلقة بالتصإمكانية إتاحة ال سوىحاليا 
 .لتشكيل/إنشاء شهادة امتثال معترف بها دوليا

والمشورة التقنية المقدمة  8وفقا لإلرشادات المتعلقة بالمرحلة التجريبية. تحديث شهادات االمتثال المعترف بها دوليا  -34
اإلمكانية التالية معلومات الحصول وتقاسم المنافع تبادل  غرفةرسمية، توفر المرحلة التجريبية لارية غير المن اللجنة االستش
 :شهادات االمتثال المعترف بها دوليالتحديث أو تعديل 

 معلومات إلصدار شهادة امتثال جديدة معترف بها دوليا؛م يتقد (أ )
                                                      

 .مثال لخاصية المساعدة لالطالع على https://absch.cbd.int/find انظر 7

 .11 الفقرة الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية، 1/1 المرفق األول بالتوصية 8

http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/emabschm-01/official/emabschm-01-04-en.pdf
https://absch.cbd.int/find
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بها دوليا )إنشاء شهادة جديدة  ادات االمتثال المعترفصدرت سابقا من شهشهادة أ   ستبدالمعلومات الم يتقد (ب )
يقاف  العمل بالشهادة القديمة(؛ وا 

 شهادة االمتثال المعترف بها دوليا؛  وقف سريانإلغاء أي تصري  قائم أو ما يعادله  (ج )

تتوفر شهادتي امتثال ، وتعديل النسخة بحيث آلياو ما يعادلها استنساخ إحدى السجالت القائمة للتصاري  أ (د )
 تسجيل معلومات مماثلة في أكثر من مناسبة.لكن متماثلتين، والحد من الحاجة إلى و  نفصلتينمعترف بهما دوليا ساريتين م

شهادة المنشأ حة من أو تحديثه، سيجري إنشاء نسخة منقّ  اري  أو ما يعادلهاوفي حالة تعديل أي سجل يتعلق بالتص   -35
 هامحدداتمة، على أن تربط بالشهادة األصلية من خالل إدراج إحاالت إلى نادا إلى المعلومات المقدّ است المعترف بها دوليا

. تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةتتضمن كل شهادة رابطا يحيل إلى السجل اإللكتروني في س. و الفريدة
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم يمكن لمستخدم ، وللتيقن من أحدث نسخة سارية لشهادات المنشأ المعترف بها دوليا

مكانية التتبع، ستعر  لاتباع الرابط الوارد في الشهادة ومقارنة المعلومات. و المنافع  تبادل معلومات  غرفةضمان الشفافية وا 
لتها في حا درجوت   ،ةمحفوظوثائق  شكلفي  اري  أو ما يعادلهاوتقاسم المعلومات سجالت سابقة بشأن التص الحصول

 .اري  أو ما يعادلهاالنسخة المحدثة للسجل المتعلق بالتص

أهمية تها المتعلقة بالمرحلة التجريبية احددت اللجنة الحكومية الدولية في إرشاد .ثالثمن طرف نقل المعلومات   -36
تقاسم و  ت الحصولتبادل معلوما غرفةثالث، من خالل طرف من المعلومات  الحاجة إلى تقديم معلومات بشأن ترتيبات نقل

 المعلومات درج حقل غير إلزامي بشأن نقلوأ   9في شهادة االمتثال المعترف بها دوليا. إدراجهاتيحت، بغية أ، متى المنافع
قترح جعل هذا الحقل االلجنة االستشارية غير الرسمية  ثالث في صيغة موحدة. غير أن عددا من خبراءطرف من 

  10إلزاميا.

أشار تقرير اجتماع الخبراء إلى "... ضرورة التوصل إلى فهم مشترك بشأن مدى . رد الجينيةتتبع استخدام الموا  -37
 البروتوكول تتبع عملية الحصول على الموارد الجينية و/أو استخدامها و/أو نقلها." اعتزام

ألطراف لحصول على عينات للبحوث غير التجارية التي حددت فيها امن أجل ا" هوأشار التقرير أيضا إلى أن  -38
هذه اإلجراءات المبسطة من  بادلتمن بروتوكول ناغويا، فقد ترغب األطراف في  ،، الفقرة )أ(8إجراءات مبسطة وفقا للمادة 

". وتتي  اآللية تحديد األقسام ذات الصلة والمواد المتعلقة بالبحوث غير تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةخالل 
 .تقاسم المنافعالحصول و  بشأن السياساتتدابير لتشريعات والتدابير اإلدارية أو المتعلقة باحدة التجارية في الصيغة المو 

سميات ملتغير الأشار تقرير اجتماع الخبراء إلى أنه "نظرا . تحديد الموضوع أو المورد الجيني التي تغطيه الشهادة  -39
طر بأن وثمة مخا باتثبالهذه المسميات  تسم، فقد ال تديدتحفي عملية ال لتغيراالتصنيفية الناجم عن البحوث العلمية، أو 

ئل . وتتمثل إحدى وسااالستدالليةلمورد أو يؤدي إلى خف  قيمته ا لوصفالوثيقة غير دقيق  فيالوارد  مسمىيصب  ال
رفق مالئم في م حفوظةعينة المالالمسمى التصنيفي، بجانب إلى  على الشهادة،المورد هوية التصدي لهذه المشكلة في ربط 

الموحدة المعدة للمعلومات المتعلقة ذلك." وتشمل الصيغة  حدوث إمكانية تحريوينبغي  اتها الفردية.وفي ضوء محدد

                                                      
 (.و) 4 الفقرة، للجنة الحكومية الدولية 1/1 رفق األول بالتوصيةالم 9

 .UNEP/CBD/ICNP/3/INF/5 من الوثيقة 33 الفقرة 10
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في أحد المرافق  ةظو فبعينة محإلنشاء شهادة امتثال معترف بها دوليا التسهيل الخاص بالربط  اري  أو ما يعادلهابالتص
 قاعدة بيانات تصنيفية.بو/أو الربط 

تقاسم لحصول و اتبادل معلومات  غرفة، ينبغي إتاحة المعلومات إلى 14من المادة  2. وفقا للفقرة معلوماتة السريّ   -41
جميع  على أنه نظرا لكون إرشادات اللجنة االستشارية غير الرسمية تنص. و المعلوماتسرية دون المساس بحماية  المنافع

أن المعلومات المنشورة المستخدم يؤكد  ها، فإن بنشر يعلنمتاحة بشكل  تبادل المعلومات غرفةالمعلومات المنشورة في 
السجالت الوطنية على عاتق سلطة النشر، وعلى عاتق المعلومات السرية المتعلقة ب سرية. وتقع مسؤولية حماية يستل

 م المعلومات، بالنسبة لسجالت اإلحالة.  الشخص مقدّ 

إلى أن  ،ببيان مركز المراقبةفيما يتصل ، اية في تقريرهغير الرسم اللجنة االستشارية فضال عن ذلك، أشارتو   -41
تبادل المعلومات قد  غرفةالعديد من البلدان لم تحدد بعد مراكز للمراقبة ومن ثم فإن نوع المعلومات الواجب تقديمه إلى 

 الخبرات. عند اكتساب مزيد منالنظر فيه مواصلة يحتاج إلى 

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في النظر في أفضل وسيلة  ؤتمر األطرافاالجتماع األول لموقد يود   -42
شهادة امتثال معترف بها دوليا وبيان  التي تنشئ اري  أو ما يعادلهاالمتعلقة بالتص مسائللتحقيق مزيد من التقدم بشأن ال

 مركز المراقبة.

 ل مع الشركاءاستكشاف التعاون المحتمفي إطار التقدم المحرز   -هاء
، إلى األمين التنفيذي استكشاف فرص التعاون مع الشركاء 1/1طلبت اللجنة الحكومية الدولية، في التوصية    -43

. وترد قائمة أولية للشركاء ذوي الصلة تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةالبيانات في تصميم  موفريوغيرهم من 
تبادل  غرفةتنفيذ المرحلة التجريبية للالثالث من تقرير التقدم المحرز والخطوات المقبلة  وغيرهم من موفري البيانات في القسم

 11.تقاسم المنافعو  معلومات الحصول

عة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد عمال بمذكرة التعاون والمبادرة المشتركة الموقّ و   -44
أجريت بع  المناقشات األولية بين األمانتين بشأن الفرص الممكنة لتوسيع الشراكة فيما 12ذية والزراعة،الوراثية النباتية لألغ

نظام العالمي لمعلومات الموارد الوالمشاورات الجارية بشأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع يتصل بتصميم 
النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية أي ما، كل منه تعزيز تنفيذة بغية المساهمة في الوراثية النباتية لألغذية والزراع

 .بحيث يدعم أحدهما اآلخرالنباتية لألغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا، 

بين  المحتملةمن أجل تقييم الروابط  13أولية أيضا مع المركز العالمي لبيانات الكائنات الدقيقةوأجريت مناقشات  -45
 .تقاسم المنافعو  تبادل معلومات الحصول غرفةائنات الدقيقة و العالمي للكالفهرس 

ك بشأن تر موفري البيانات مع تبلور فهم مشينبغي مواصلة إقامة الروابط المحتملة والتعاون مع الشركاء و  هغير أن  -46
 .تشغيلها وطرائق غرفةدور ال

                                                      
 .UNEP/CBD/ICNP/2/8 الوثيقة 11
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القدرات المتعلقة بياجات حتوتلبية االتسجيل المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في تحديد   -واو
 المعلومات غرفة تبادلواسترجاعها من خالل 

أوصت اللجنة الحكومية الدولية، في اجتماعها الثالث، باعتماد مشروع إطار استراتيجي لبناء وتنمية القدرات من   -47
جتماع األول لمؤتمر االمن اجل اعتماده في  تقاسم المنافعلحصول و بشأن التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا أجل دعم ا

  14العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا. األطراف

غرفة تبادل معلومات ويتمثل أحد أهداف مشروع اإلطار االستراتيجي في "تمكين األطراف من المشاركة بفعالية في   -48
شطة الحصول نغرا  أتاحة ألاإلنترنت المالقائمة على نظم الواستخدام أفضل أدوات االتصال و الحصول وتقاسم المنافع 

"استخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على حول  1.6دد الهدف االستراتيجي ، ح  هذا الغر ول وتقاسم المنافع".
تبادل معلومات  غرفةاإلنترنت المتاحة ألغرا  أنشطة الحصول وتقاسم المنافع بما في ذلك توفير المعلومات إلى 

في األجل الزمني اإلرشادي لبدء تنفيذ هذا التدبير  مدى". ويحدد التذييل األول من مشروع اإلطار الوتقاسم المنافع الحصول
 (.2014-2017) القريب

 فيما يلي: 1.6وتتمثل أنشطة بناء القدرات اإلرشادية المحددة في التذييل الثاني من مشروع إطار التدبير   -49

دام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على اإلنترنت توفير المساعدة التقنية والتدريب في مجال استخ (أ )
 ؛المتاحة ألغرا  أنشطة الحصول وتقاسم المنافع

من الجتماعية، والتعلم اإللكتروني، ، والشبكات اةيشبكلل، مثل الندوات اتصميم أو تكييف أدوات اتصاو  (ب )
 نشر المواد اإلعالنية القائمة عن الحصول وتقاسم المنافع؛أجل 

 وتقاسم المنافع؛ تبادل معلومات الحصول غرفةب مربوطةنابر مناسبة لتبادل المعلومات تصميم مو  (ج )

وتقاسم  معلومات الحصول غرفة تبادللكتروني وتدريب عملي على استخدام اإل تعلملل وحداتتصميم و  (د )
 المنافع وآلية تبادل المعلومات.

قرار و   -51  بصفةوتقاسم المنافع، تقوم األمانة  علومات الحصولغرفة تبادل مبضرورة بناء وتنمية القدرات المتعلقة ب اا 
بتقييم االحتياجات المتعلقة بالقدرات، ال سيما تلك الخاصة بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة  ةمستمر 

ضطالع بدور انتقالية، إلى جانب احتياجات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين لتمكينهم من اال
 وتقاسم المنافع.  معلومات الحصول غرفة تبادلنشط في 

 غرفة تبادل حولدرج يوم إضافي االتحاد األوروبي، أ   المقدمة منسخية المساهمة الوتحقيقا لهذه الغاية، وبفضل   -51
)ب(  28ارد في الفقرة على النحو الو  2014المعلومات في سلسلة حلقات العمل اإلقليمية المتعلقة ببروتوكول ناغويا خالل 

وتقاسم المنافع، عقب االجتماع  معلومات الحصول غرفة تبادلقدت حلقة عمل لبناء قدرات أعاله. وفضال عن ذلك، ع  
  15أكتوبر/تشرين األول في بيونغشانغ، جمهورية كوريا. 12عقد حلقة عمل أخرى في الثالث للجنة الحكومية الدولية، وست  

                                                      
   .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2 انظر الوثيقة 14
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حلقة تدريب شبكية،  شكلفي  يةواإِلشراك، تعمل األمانة حاليا على توفير حلقات تدريبحملة التوعية  في إطارو   -52
لتسجيل  اتقني ادعمت النشر الخاصة بها والتي تطلب تقنية إلى البلدان التي عينت سلطاوتدريب شخصي، ومساعدة 

مساعدة تفاعلية في  خاصيةى إدراج وتقاسم المنافع. وتعمل األمانة أيضا عل معلومات الحصول غرفة تبادلالمعلومات في 
 .المعلومات غرفة تبادلالموقع اإللكتروني ل

مشاركة األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين  ضمانيمثل و   -53
أتم وجه. ولتحقيق هذا وتقاسم المنافع عامال أساسيا لتشغيل المركز على  معلومات الحصول غرفة تبادلفي بصورة مالئمة 

معلومات  غرفة تبادللمشاركة في لقترح أن تركز الجهود المتعلقة ببناء وتنمية القدرات ورهنا بتوفر الموارد، ي   ،الهدف
ذكاء الوعي وتوفير المساعدة التقنية  الحصول وتقاسم المنافع تركيزا خاصا على إعداد المواد المالئمة لتنمية القدرات وا 

لتسجيل واسترجاع  راف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية أصحاب المصلحة اآلخرينلألط فرديةال
وغيرها من  ،شبكيةالدراسية الحلقات الالمعلومات، من خالل جملة أمور منها خدمة مكتب المساعدة حسب الطلب، و 

ن األمانة أيضا من تلبية فحسب، بل وسيمكّ  من حيث التكلفةفعاال هذا النهج لن يكون . و التعلم عن بعدالدعم و أساليب 
خف  الحاجة لعقد حلقات ي مماالمعلومات في الوقت المناسب وبشكل مباشر،  غرفة تبادلاالحتياجات المحددة لمستخدمي 

 عمل أو دورات مباشرة.  

الحصول وتقاسم ات معلوم غرفة تبادل بتصميموتعمل الوثيقة اإلعالمية المتعلقة باألولويات اإلرشادية المتعلقة   -54
 16.غرفة تبادل المعلوماتلمقترح لبناء وتنمية قدرات كذلك على تحسين النهج االمنافع 

 معلومات الحصول غرفة تبادلتجميع اآلراء بشأن طرائق إشراك المجتمعات األصلية والمحلية في  -ثانيا
 بتنفيذ البروتوكول يتصلوتقاسم المنافع فيما 

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  االجتماع األول لمؤتمر األطرافدولية بأن ينظر أوصت اللجنة الحكومية ال  -55
( الوظائف المحتملة 1األمين التنفيذي استنادا إلى اآلراء المقدمة بشأن ما يلي: ) ي أعدهذالتجميعي ال التقريرناغويا في 

 غرفة تبادلجتمعات األصلية والمحلية ألغرا  المجتمعات األصلية والمحلية وجهة تنسيق للم إلنشاء سلطة مختصة من
( 3المعلومات؛ ) غرفة تبادل( ودورها ومسؤولياتها المحتملة فيما يتعلق ب2المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا؛ )

، التوصية 11و 10المعلومات )الفقرتان  غرفة تبادلم المعلومات المتعلقة بهذه السلطات إلى تقد أنوالجهة التي ينبغي 
4/3.) 

لدعوة األطراف  2014مايو/أيار  27في ورسالة تذكيرية مؤرخة  2014مارس/آذار  21رسلت اإلخطارات في أ  و   -56
( والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات الدولية، وأصحاب المصلحة ذوي الصلة )اإلخطار 045-2014)اإلخطار 
  ( لطرح اآلراء بشأن تلك المسائل.2014-046

شينشاسويو، منظمة يانيشا، وشبكة النساء األصليات من أجل التنوع  رسل سوى مساهمة واحدة من آنديزم ت  لو   -57
 (.RMIB-LACالبيولوجي في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )
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لمجتمعات اات األصلية والمحلية وجهة تنسيق لمجتمعمن الوظائف المحتملة للسلطة المختصة وفيما يتعلق با  -58
المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا، اقترحت المساهمة أن تعمل إحدى  غرفة تبادلألغرا  ية والمحلية األصل

رات مالية بقد صلية والمحلية المختلفة ويتمتعالسلطات الوطنية مع فريق متعدد الثقافات يشمل ممثلين عن المجتمعات األ
 ة.يشفافيتسم بال نحووعلى  مستمر على أساس وتقنية للقيام بوظائفه

معلومات  غرفة تبادلب علقة المختصة وجهة التنسيق فيما يتوفيما يتعلق بالدور والمسؤوليات المحتملة للسلط  -59
قاسم وتقاسم المنافع، أشارت المساهمة إلى أن السلطة المختصة ينبغي أن تتمتع بالخبرة في مجال الحصول وت الحصول

، والتواصل مع المجتمعات األصلية والمحلية بأسلوب ةاألصليمنظور المجتمعات ي و الغرب المنافع وتجمع بين المنظور
 اللغات األصلية. باستخدام شفاف ومالئم ثقافيا، بما في ذلك 

المعلومات،  غرفة تبادلوفيما يتعلق بمسألة الجهة المسؤولة عن تقديم المعلومات المتعلقة بهذه السلطات إلى   -61
باختيار السلطة المختصة وأن تقوم السلطات المعنية ى سلطات المجتمع األصلي والمحلي اقترحت المساهمة أن تتول

 بها. عترافالمحلية واإلقليمية والوطنية والوزارة المختصة كذلك باال

االجتماع األول لمؤتمر ومع الوضع في االعتبار أنه لم يتم تلقي سوى مساهمة واحدة بشأن هذه المسألة، فقد يود   -61
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا تحديد أفضل عملية للمضي قدما بغية بناء فهم أفضل بشأن  األطراف

وتقاسم المنافع فيما  معلومات الحصول غرفة تبادلالمسائل المذكورة عن طرائق إشراك المجتمعات األصلية والمحلية في 
 يتصل بتنفيذ بروتوكول ناغويا.

 وتقاسم المنافع معلومات الحصول غرفة تبادل ة لمواصلة تصميمت اإلرشادياألولويا -ثالثا

المعلومات وتؤدي وظائفها وفقا لطرائق التشغيل التي  غرفة تبادلتتولى األمانة إدارة البوابة اإللكترونية المركزية ل  -62
ضميمة ترد في و  ،وياالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغ االجتماع األول لمؤتمر األطرافسينظر فيها ويعتمدها 

 من مشروع طرائق التشغيل الوظائف التالية التي ستضطلع األمانة بتنفيذها: 5بالوثيقة الحالية. وتحدد الفقرة 

تصميم البوابة اإللكترونية المركزية وقواعد البيانات المركزية والمحافظة عليها لضمان سهولة الوصول إلى  (أ )
 نافع وسهولة استخدامها والبحث فيها وفهمها؛وتقاسم الم معلومات الحصول غرفة تبادل

 المعلومات؛ غرفة تبادلوتحديد واستعرا  وتصميم، حسب االقتضاء، صيغ موحدة إلتاحة المعلومات إلى  (ب )

 والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ة إلى األطراف والحكومات األخرىتوفير المساعدة التقنيو  (ج )
 علومات؛اآلخرين لتسجيل واسترجاع الم

 التعاون مع المنظمات والكيانات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ و  (د )

 تمكين تبادل المعلومات، حسب االقتضاء، مع موفري البيانات لدعم تنفيذ البروتوكول؛و  (ه )

 الطلب؛ المعلومات نيابة عن األطراف، حسب غرفة تبادلتسجيل تقديم المعلومات خارج الخط في و  (و )

المعلومات،  غرفة تبادلتوفير أجهزة محمولة لتخزين البيانات تحتوي على المعلومات المتاحة من خالل و  (ز )
 عندما تطلب األطراف ذلك؛
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 األطراف في البروتوكول. كاجتماعوأداء وظائف إدراية أخرى يطلبها مؤتمر األطراف العامل  (ح )

مزيدا  17وتقاسم المنافع معلومات الحصول غرفة تبادلدية لتصميم وتتضمن الوثيقة اإلعالمية بشأن األولويات اإلرشا  -63
 من المعلومات بشأن األنشطة المخططة لبع  الوظائف المذكورة أعاله. 

وقد تطلب األمانة أيضا المساعدة من إحدى اللجان االستشارية غير الرسمية للحصول على توجيهات تقنية فيما   -64
   18المعلومات. غرفة تبادلعن العملية الجارية لتصميم يتصل بحل المسائل التقنية الناشئة 

، غرفة تبادل المعلوماتصة لتصميم بغية تنفيذ األولويات المقترحة، يشترط توفر كوادر بشرية مخصّ غير أنه   -65
 غرفة تبادلعملية تصميم ( المسؤول عن إدارة P-3)على درجة  إدارة المعلومات سؤولم وتحديدا استمرار منصب

برامج لل جديد (. وفضال عن ذلك، ينبغي تعيين مساعدP-2نظم المعلومات )على درجة مسؤول و ، بوجه عام تالمعلوما
على  فردية( لالنخراط مع األطراف وغيرهم من المستخدمين وتوفير المساعدة التقنية وخدمات الدعم الG-6)على درجة 

غرفة وفير الدعم اإلداري والوثائقي لعلى تامج الجديد أيضا مساعد البر  يعمل. و عالهلمقترح في القسم الفرعي جيم أالنحو ا
 . المعلومات خارج اإلنترنت وفيريتصل بت مافيالمعلومات، بما في ذلك  تبادل

اجتماع األطراف في كمؤتمر األطراف العامل  على هعرضمن أجل ر قر ممشروع لعناصر  -رابعا
 للنظر فيه بروتوكول ناغويا

 األطراف في بروتوكول ناغويا القيام بما يلي: كاجتماعلمؤتمر األطراف العامل  قد يود االجتماع األول  -66

 غرفة تبادليرحب بالتقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي والخبرات المكتسبة خالل تنفيذ المرحلة التجريبية ل (أ )
 وتقاسم المنافع وأنشطة بناء قدرات المركز؛ معلومات الحصول

وتقاسم المنافع الواردة في مذكرة األمين التنفيذي بشأن  معلومات الحصول دلغرفة تبايعتمد طرائق تشغيل   (ب )
  19الموضوع؛

وتقاسم  معلومات الحصول غرفة تبادلينشئ لجنة استشارية غير رسمية لمساعدة األمين التنفيذي في تنفيذ  (ج )
 ميم الجاري للمركز؛المنافع وتوفير اإلرشادات التقنية فيما يتعلق بحل القضايا التقنية الناشئة عن التص

قل، ومناقشات غير رسمية على بأن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا على األ ايتخذ قرار  (د )
األطراف في  كاجتماعاإلنترنت حسب الحاجة، واإلبالغ عن نتائج عملها إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل 

 بروتوكول ناغويا؛

 ي قدما من أجل الوصول إلى فهم مشترك بشأن ما يلي:يقترح مسارا للمض (ه )

وتقاسم المنافع فيما يتصل  معلومات الحصول غرفة تبادلطرائق إشراك المجتمعات األصلية والمحلية في  (1)
لمجتمعات من االوظائف المحتملة لسلطة مختصة  (1)بتنفيذ بروتوكول ناغويا، بما في ذلك ما يلي: 

                                                      
  .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/INF/6 الوثيقة 17

 ع طرائق التشغيل الوارد في الملحق بهذه الوثيقة إمكانية إنشاء األمين التنفيذي للجنة استشارية غير رسمية وتنسيقها.رو يشمل مش 18
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2/Add.1 الوثيقة 19
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 معلومات الحصول غرفة تبادل ألغرا ق للمجتمعات األصلية والمحلية األصلية والمحلية وجهة تنسي
غرفة ياتها المحتملة فيما يتصل بودورها ومسؤول (2)وتقاسم المعارف فيما يتصل بتنفيذ برتوكول ناغويا؛ 

 غرفة تبادلتقديم المعلومات بشأن هذه السلطات إلى  المسؤولة عنوالجهة  (3)؛ تبادل المعلومات
 المعلومات؛

شهادة امتثال معترف بها دوليا وبيان نشئ تي تال اري  أو ما يعادلهاالمسائل ذات الصلة بالتصو  (2)
 مركز المراقبة.

سلطة نشر و/أو مستخدم أو أكثر من المستخدمين بعد ن تعييدعو األطراف والحكومات األخرى التي لم و  (و )
 ؛لى القيام بذلكإ وتقاسم المنافع معلومات الحصول غرفة تبادلالمخولين الوطنيين ل

يحث الدول والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ذوي و  (ز )
 وتقاسم المنافع وتقديم اآلراء إلى األمين التنفيذي؛ معلومات الحصول غرفة تبادلالصلة على تقديم المعلومات ذات الصلة إلى 

ليمية والمنظمات الدولية ومرفق البيئة العالمي ومصارف التنمية اإلقيدعو األطراف والحكومات األخرى و  (ح )
معلومات  غرفة تبادلفي  نشاطلتمكين األطراف من المشاركة ب توفير الموارد المالية الالزمةإلى والمؤسسات المالية األخرى 

 وتقاسم المنافع؛ الحصول

وتقاسم المنافع؛ رهنا بتوفر  ات الحصولمعلوم غرفة تبادليطلب إلى األمين التنفيذي مواصلة تصميم و  (ط )
، واإلبالغ عن التقدم المحرز خالل االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل واردةالموارد، ووفقا لطرائق التشغيل واآلراء ال

   األطراف في بروتوكول ناغويا. كاجتماع

_________ 
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