
           البيولوجي         بالتنوع          المتعلقة        تفاقية ال                 مؤتمر األطراف في ا
                 بروتوكول ناغويا                          العامل كاجتماع لألطراف في

                          الموارد الجينية والتقاسم                 بشأن الحصول على
                      الناشئة عن استخدامها         للمنافع                العادل والمنصف

  ثانيال االجتماع
  2016كانون األول /ديسمبر 17-4، المكسيك، كانكون

  *من جدول األعمال المؤقت 7البند 
  

  تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
  مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة   - أوال 
من بروتوكول ناغويا كجزء  ،1، الفقرة 14ومات الحصول وتقاسم المنافع بموجب المادة أنشئت غرفة تبادل معل -1

من تمكين التهدف إلى هي و. من اتفاقية التنوع البيولوجي 3، الفقرة 18من آلية غرفة تبادل المعلومات في إطار المادة 
رفة تبادل معلومات غيمكن الوصول إلى و. تشارك المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع وتنفيذ البروتوكول

 .http://absch.cbd.intالحصول وتقاسم المنافع على الموقع الشبكي 

، بما في NP-1/2ول المقرر كوفي اجتماعه األول، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتو -2
 ).الواردة في المرفق بالمقرر(دل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ذلك طرائق تشغيل غرفة تبا

وقرر االجتماع األول لألطراف أيضا إنشاء لجنة استشارية غير رسمية لمساعدة األمين التنفيذي في تنفيذ غرفة  -3
العملية الناشئة عن تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ولتقديم إرشادات تقنية فيما يتعلق بتسوية المشاكل التقنية و

وتناولت اللجنة أيضا معالجة المسائل التقنية المتصلة بردود الفعل المستلمة، بما في ذلك ). 2الفقرة (تطويرها الجاري 
المسائل المتعلقة بشهادة االمتثال المعترف بها دوليا وإخطارات نقاط التفتيس واإلبالغ عن نتائج عملها إلى مؤتمر األطراف 

 ).3الفقرة (في اجتماعه الثانيماع لألطراف في البروتوكول العامل كاجت

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في لوبناء عليه، عقد االجتماع األول للجنة االستشارية غير الرسمية  -4
ة غير ، بما في ذلك جلسة مشتركة مع اللجنة االستشاري2015تشرين األول /أكتوبر 30إلى  28مونتريال، كندا، من 

وباإلضافة إلى . 2015تشرين األول /أكتوبر 30الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، في 
وعقد . 2016انون الثاني ك/يناير 15إلى  2015تشرين الثاني /نوفمبر 20ذلك، عقدت اللجنة مناقشات على االنترنت من 

تقريرا هذين االجتماعين كوثائق يتاح و. 2016حزيران /يونيو 22إلى  20ريال، كندا، من االجتماع الثاني للجنة في مونت
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/3و  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/2إعالمية 
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المنافع، تمشيا مع  وتقاسممعلومات الحصول أن ينفذ غرفة تبادل    ُ                      ، ط لب إلى األمين التنفيذي NP-1/2وفي المقرر  -5

 استخداميشجع على وأن ) 7الفقرة ( ارد المتاحة، ووفقا لطرائق التشغيل والتعقيبات الواردة، وخاصة من األطرافالمو
 ).12الفقرة ( معلومات الحصول وتقاسم المنافع لدعم بناء القدرات على تنفيذ البروتوكول تبادلغرفة 

في البروتوكول أيضا إلى األمين التنفيذي وفي اجتماعه األول، طلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  - 6
يواصل صياغة طرائق التشغيل، مع مراعاة التقدم المحرز، والمشورة من اللجنة االستشارية غير الرسمية، والتعقيبات أن 

الواردة بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وخاصة المستلمة من األطراف، وذلك 
وباإلضافة إلى ذلك، قرر ). 5الفقرة ( في اجتماعه الثانيبروتوكول المؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  نظرل

 ).6الفقرة ( غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعتعراض تنفيذ وتشغيل وتيرة اسأن ينظر في اجتماعه الثاني، في 

طراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إلى األمين التنفيذي وختاما، في اجتماعه األول، طلب مؤتمر األ - 7
معلومات عن التكاليف التشغيلية، بما في ذلك متطلبات التمويل والموارد اإلضافية، فضال عن التعاون مع الصكوك أن يقدم 

المحرز في تنفيذ وتشغيل غرفة في تقريره عن التقدم ، وذلك )13الفقرة ( والمنظمات المعنية لتبادل البيانات ذات الصلة
 .في اجتماعه الثاني تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

يعرض القسم ثانيا من المذكرة الحالية التقدم المحرز في تنفيذ وإدارة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم و -8
والخاصيات الوظيفية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم لقسم ثالثا عرضا عاما للخصائص الرئيسية ويقدم ا. المنافع

ويقترح القسم رابعا طريقة ممكنة . شهادة االمتثال المعترف بها دوليا وإخطارات نقاط التفتيسالمنافع التي تم تنفيذها لتشكيل 
ويقدم . ذ وتشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعفي صياغة طرائق التشغيل واستعراض تنفيقدما للمضي 

ويقدم القسم سادسا . القسم خامسا أولويات للتنفيذ واإلدارة في المستقبل لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
لبات من التمويل ، بما في ذلك المتطمعلومات عن التكاليف التشغيلية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

عناصر لمشروع مقرر لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في على وختاما، يحتوي القسم سابعا . والموارد
 .البروتوكول في اجتماعه الثاني

 التقدم المحرز في تنفيذ وإدارة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   - ثانيا 

في تنفيذ وإدارة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم االتفاقية ي أحرزته أمانة يستعرض هذا القسم التقدم الذ -9
التعقيبات المستلمة، وخاصة من األطراف؛ ) ب(الوظائف المكلفة بها وفقا لطرائق تشغيلها؛ ) أ( :المنافع على أساس

في اجتماعه  ف في البروتوكولالعامل كاجتماع لألطراالطلبات األخرى إلى األمين التنفيذي من مؤتمر األطراف  )ج(
 1.اإلرشادات التقنية المقدمة من اللجنة االستشارية غير الرسمية منذ االجتماع األول لألطراف في البروتوكول )د(؛ واألول

 التقدم المحرز في البوابة المركزية وقواعد بيانات غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  - ألف 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وخاصة بعد االجتماع األول منذ االجتماع األول ل -10
، ركزت الجهود المبذولة في تنفيذ غرفة تبادل معلومات 2015تشرين األول /للجنة االستشارية غير الرسمية في أكتوبر

معلومات الحصول وتقاسم المنافع بهدف  الحصول وتقاسم المنافع على تحسين البوابة المركزية وقواعد بيانات غرفة تبادل
 22وتم إطالق النسخة الجديدة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في . وأسهل استعماال أكثر فهماجعلها 
 .وفيما يلي موجز للتحسينات الرئيسية 2016.2نيسان /أبريل

                                                           
  :                                         الجتماعي اللجنة االستشارية غيـر الرسـمية     ا      ن أعدت ي                                                معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في الوثيقتين اللت               يمكن االطالع على    1

IAC/2015/1/2-UNEP/CBD/ABS/CH   و  IAC/2016/1/2-UNEP/CBD/ABS/CH.   
                                                                ، وغير األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة                                   راف بالمعلومات عن التغيرات المنفذة   األط        تم إبالغ     2

ــار     ــالل اإلخط ــن خ ــين م ــؤرخ      054-    2016                                  المعني ــل    27         الم ــان  /       أبري ــع      2016        نيس ــى الموق ــوافر عل    :                             ، المت
en.pdf-abs-054-2016-https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf.   

https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf
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 الحديثة المستخدمةاالنترنت ات متصفحمتعلقة بالتطابق بالنسبة لمعظم تعديالت لمعالجة المسائل ال

ة فالترميز للمساعدة على ضمان نظافة الصفحات الشبكية لغر ممارساتأدخلت تعديالت على التقنيات المستخدمة و -11
 .متصفحات االنترنت المستخدمة عامة أحدثتبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وعرضها بطريقة متسقة عبر 

 يلموقع الشبكسرعة تحميل أمثل ل

لموقع الشبكي وتحسين سرعة التحميل، وخاصة للمستخدمين ممن ل تحقيق أمثل استخداماتخذ عدد من اإلجراءات ل -12
األكثر استخداما، وتعظيم التساؤالت والموارد، وترتيب البيانات المحلية  تخزين: بطيئة على االنترنت، مثل روابطلديهم 

 .ي شاشة متصفح االنترنت عندما يتم تحميل الصفحةأولوية الجزء المرئي من محتوى الصفحة الشكبية ف

 جيبستإدخال التصميم الم

تكنولوجيا األجهزة المحمولة، أجري العمل لضمان استجابة الموقع الشبكي على نحو المتزايدة لشهرة الاعترافا ب -13
 .ألصغر حجما، وتكيفه مع الشاشات اوالهواتف الذكية يةلوححواسيب الأكثر ذكاء لألجهزة المحمولة، مثل ال

 تحسينات على تصميم الموقع الشبكي

تحسينات على تصميم غرفة تبادل معلومات من ال دعد كول، أجريمنذ االجتماع األول لألطراف في البروتو -14
تغييرات للتصميم، وعناصر الوسم والمالحة ) أ: (ويشمل ذلك. الحصول وتقاسم المنافع لجعلها أكثر سهولة في االستعمال

 علىتغييرات ) ب(ين عبر المواقع الشبكية التفاقية التنوع البيولوجي؛ خدمالتكامل المرئي وتحسين خبرة المستبهدف تحسين 
مباشر إلى المعلومات  طومعلومات قطرية في صفحة االستقبال، بما في ذلك إدماج خريطة جديدة وتقديم راب السجلعرض 

 .(pop-ups)والمعلومات اإلضافية في نوافذ منبثقة ثر استخداما األكوضعت التعاريف للمصطلحات التقنية ) ج(القطرية؛ و

 تحسينات لوظيفة البحث والشكل

وتنتقل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم . أدخلت تغييرات على وظيفة البحث بهدف جعلها أسرع وأكثر كفاءة -15
بما في ذلك المعلومات المتضمنة في  المنافع إلى محرك بحث أكثر قوة، سينظم المعلومات ويبحث عنها بطريقة أفضل،

وتم تحديث شكل البحث للتكيف مع محرك البحث األكثر قوة والسماح . Wordو PDFسجالت مثل وثائق الالملفات المرفقة ب
 .ببحث أكثر ذكاء، باستخدام النص الحر باإلضافة إلى المرشحات المعرفة مسبقا الستعادة نتائج البحث األكثر دقة

 خطار المستخدمتنفيذ نظام إ

هدف مساعدة بعلى علم بحالة سجالتهم وذلك  خدمينللمساعدة على إبقاء المست خدمتم تطوير نظام إخطار المست -16
ين حاليا في مركز إدارة السجالت، تحت خدموتتوافر إخطارات المست. البلدان على إدارة عملية نشر السجالت وتحديثها

ين أو قواعد معرفة مسبقا في خدمبات أو اإلخطارات من أحداث من جانب المستوتطلق الطل". الطلبات واإلخطارات"عنوان 
طلبات جديدة للنشر، وطلبات موافق عليها، أو معاد النظر فيها أو : ومات الحصول وتقاسم المنافع، مثلغرفة تبادل معل

 .ملغاة، والطلبات المرفوضة، فضال عن مختلف التذكيرات والتنبيهات األخرى

 على الموقع الشبكي والمستخدمين الوطنيين المرخصين ت النشرتعيين سلطا

تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وتعين مباشرة سلطة  ةيمكن أن تدخل نقطة االتصال الوطنية إلى غرف -17
ارة يمكن الوصول إليها من مركز إد والخاصية الوظيفية هذه. أو أكثر ن المستخدمين الوطنيين المرخصينالنشر وواحد م

في بلدها أو  يين المرخصينويمكن أن تعين سلطة النشر أيضا المستخدمين الوطن". إدارة المستخدم"السجالت، تحت عنوان 
 .تدخل تغييرات عليهم

 التطورات في إنشاء بيئات منفصلة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

زم والمستمر، واالختبار والتدريب دون التأثير على من الضروري وجود بيئات منفصلة للسماح بالتطوير المتال -18
الموقع الشبكي الرسمي ) أ: (وهناك أربع بيئات منفصلة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع. كل منهم

)http://absch.cbd.int( ؛)(الموقع الشبكي للتدريب ) بabsch.cbd.int-http://training( ؛)ر؛ يطوتللالموقع الشبكي ) ج
 ).للسماح باختبار كامل لخدمات الويب المتشاركة والمكتبات( للتجميعالموقع الشبكي ) د(

http://absch.cbd.int
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 لبنية التحتية للخادمعلى اتحسينات 

مات في اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل تحسين سرعة أدخلت تحسينات على البنية التحتية لنظم تكنولوجيا المعلو -19
وضاعفت األمانة أيضا . التحميل، واالستقرار والقابلية على التوسيع والتقليص لغرف تبادل المعلومات وتطبيقات الويب

وضع نظام  وقد. قدرات جميع الخوادم الخلفية، مما أدى إلى زيادة األداء العام واالستجابة في أوقات الطلب المتزايد
والخوادم وقواعد البيانات لضمان أن البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات  ،لالختبار والرصد التلقائي لتطبيقات الويب
 .تعمل على نحو سليم في جميع األوقات

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع تكامل التقدم المحرز في تعزيز   - باء 
 ة تبادل معلومات اتفاقية التنوع البيولوجيكجزء من آلية غرف

منذ االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، كان تحسين التكامل بين جميع  -20
دل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، وغرفة تبا( لغرفة تبادل المعلومات مكونات اآللية المركزية

وتعزيز الروابط بين جميع المواقع الشبكية ) معلومات الحصول وتقاسم المنافع وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
عمل مهما لألمانة، بهدف تقديم نظم فعالة وذات كفاءة لتكنولوجيا المعلومات وخبرة  لالتفاقية التنوع البيولوجي، كان مجا

في البوابة المركزية وقواعد بيانات غرفة تبادل  تي حدثتالعمل الكثير من التغييرات الوقد أرشد هذا  .سقة للمستخدمينتم
 .معلومات الحصول وتقاسم المنافع

لضمان أن  ويباستراتيجية  ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعد19باء، الفقرة  12/2وفي المقرر  -21
 الحصول وتقاسم منافعوغرفة تبادل معلومات  ،غرفة تبادل المعلوماتجميع المعلومات المشتركة أو ذات الصلة بآلية 

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، فضال عن أي منابر أخرى يتم تطويرها في إطار االتفاقية، يمكن الوصول إليها و
 .على نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجية في الجهود

ير استراتيجية اتصال داخلية لألعمال تشمل الوسم ومبادئ توجيهية للهوية وباإلضافة إلى ذلك، قامت األمانة بتطو -22
 .المرئية لمنتجات اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك مواقعها الشبكية

وفي الجلسة المشتركة للجنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واللجنة  -23
، قدمت مشورة حول 2015تشرين األول /أكتوبر 30مية آللية غرفة تبادل المعلومات التي عقدت في االستشارية غير الرس

 3.المشروع األولي الستراتيجية الويب التي أعدها األمين التنفيذي

 12في إطار البند  5تواستراتيجية االتصاال 4وسيتم النظر في استراتيجية الويب المحدثة لالتفاقية وبروتوكوليها -24
التشغيل وتصميم الوستؤثر كال االستراتيجيتان في  6.جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافمن 

 .المستقبلي لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وإرشاد التطويرات واألولويات في المستقبل

ى غرفة تبادل معلومات الحصول ة لتقديم المعلومات إلوحدالتقدم المحرز في توفير أشكال م  - جيم 
 األشكال الموحدةة القائمة وتطوير المزيد من موحدال شكالوتقاسم المنافع، واستعراض األ

إلرشادات التقنية المقدمة من اللجنة االستشارية غير الرسمية، قامت األمانة على أساس التعقيبات المستلمة وا -25
 :التالية ألشكال الموحدةابتحسين 

، بما في ذلك القسم بشأن )تدابير الحصول وتقاسم المنافع(التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية  التدابير  )أ(
ن عتحديد مختلف عناصر التدابير وتنفيذ مصفوفة قطرية بشأن تدابير الحصول وتقاسم المنافع من أجل عرض المعلومات 

  األطر القانونية الوطنية في الموجز القطري؛

                                                           
   .  77-  75          ، الفقرات UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/2                                             لمزيد من المعلومات عن اإلرشادات المقدمة، انظر   3
4  UNEP/CBD/COP/13/14/Add.1.   
5  UNEP/CBD/COP/13/14.  
6  UNEP/CBD/COP/13/1/Add.1/Rev.1.   
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  ؛(IRCC) ايعادله الذي يشكل شهادة امتثال معترف بها دوليالتصريح أو ما   )ب(
 .(CPC)معلومات إلخطارات نقاط التفتيش   )ج(

ية التي تم تنفيذها في غرفة تبادل وظيفال اصياتالرئيسية والخ سماتويرد في القسم ثالثا أدناه تفاصيل عن ال -26
 .ف بها دوليا وإخطارات نقاط التفتيشبالنسبة لشهادة االمتثال المعترمعلومات الحصول وتقاسم المنافع 

موارد بناء ) ب(؛ )برنامج/مشروع/نشاط(مبادرات بناء القدرات ) أ: (وتم تطوير أشكال موحدة جديدة لتمكين تقديم -27
البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجيهية، وأفضل ) ج(القدرات، كجزء من المكتبة االفتراضية؛ 

 .البروتوكوالت المجتمعية واإلجراءات والقوانين العرفية) د(أو المعايير؛ و/ات والممارس

إتاحة وفي االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، طلب إلى األمين التنفيذي  -28
المقرر ( الحصول وتقاسم المنافع التقرير الوطني المؤقت من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن شكلالمبادئ التوجيهية و

NP-1/3 ،غرفةزدواجية في تقديم المعلومات المتاحة بالفعل من خالل االتجنب إلى مع مراعاة الحاجة ، )المرفق الثاني 
، NP-1/3المقرر ( شكلبالالحصول وتقاسم المنافع، وإدراج خيار تقديم المعلومات خارج اإلنترنت بشأن تبادل المعلومات 

ة الشكل الموحد لتقديم التقرير الوطني المؤقت االستشارية غير الرسمية، تم إتاحوتبعا لإلرشادات من اللجنة  .)2الفقرة 
 .لبروتوكول ناغويا في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

فاقية التنوع وفي جهد بذلته األمانة لتحسين الوضوح، أنشأت أيضا فئة جديدة من السجالت لتحديد سجالت أمانة ات -29
وأدخلت تغييرات على طريقة إدارة ) االجتماعات، واإلخطارات، والبيانات الصحفية، والبيانات واألخبار(البيولوجي 

 .واإلشارة إليهم في سجالت أخرى) المنظمات أو األفراد(مسؤولي االتصال الوطنيين 

منافع، مع غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ال ءملالتقدم المحرز في   - دال 
 التعقيباتتقديم المساعدة التقنية في الوقت المناسب واستالم 

في اليابان واالتحاد األوروبي،  ت األمانة، بدعم مالي من صندوق التنوع البيولوجينفذ، 2014آب /منذ أغسطس -30
دة التوعية، وجمع حملة توعية ومشاركة للتشجيع على المشاركة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وزيا

ة، وقدمت مساعدة تقنية ومساعدة لبناء القدرات، خاصة لألطراف، فضال عن غير موجهالتعقيبات وإجراء استقصاءات 
 .األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين

ألطراف في البروتوكول وكذلك التقدم ول لتماع األوفيما يلي موجز لألنشطة الرئيسية التي نفذتها األمانة منذ االج -31
 .المحرز في ملء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 ، وخاصة بواسطة األطراف في البروتوكولوطنيةعلى تقديم معلومات في االتفاقية وتشجيع األطراف تعيين سلطات النشر 

بلدا على األقل  123الوطنية وسلطات النشر من  كجزء من حملة التوعية والمشاركة، تم االتصال بنقاط االتصال -32
للتشجيع على نشر السجالت الوطنية في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وحسب الحالة، إحداث تقدم في 

 .رخصينتعيين سلطات النشر والمستخدمين الوطنيين الم

منها من األطراف في  60سلطات النشر، جاء تعيينا ل 79، استلم األمين التنفيذي 2016أيلول /سبتمبر 9وحتى  -33
لغرفة تبادل معلومات الحصول  ارخصمستخدما وطنيا م 171وحتى نفس التاريخ، تم تعيين ما مجموعه . البروتوكول

 .بلدا 60وتقاسم المنافع من 

تمعات المحلية التشجيع على استخدام غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع فيما بين الشعوب األصلية والمج
 المعنيةوالمنظمات المعنيين وأصحاب المصلحة 

قامت األمانة بإشراك الشركاء، والمنظمات المعنية، وممثلين من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب  -34
تودعا المصلحة المعنيين من أجل تسجيل السجالت المرجعية، بهدف جعل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مس

 .مركزيا للمعارف عن الحصول وتقاسم المنافع

 بناء القدرات في مجال غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 :نظمت األمانة عددا من األنشطة لبناء القدرات في مجال غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع -35
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بشأن ، ونقاط االتصال الوطنية رخصينيين المية لسلطات النشر، والمستخدمين الوطنشبك حلقات دراسية  )أ(
ها بدعم متواصل ومتابعة عبر الهاتف، والبريد االلكتروني وبرنامج يلكمتغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، و

  ؛(Skype)سكايب 
وح أحداث جانبية وتدريبات في اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة، مثل الفريق المفت  )ب(

واألحكام المتصلة بها، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ) ي(8العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 
  والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ؛

أنشطة لزيادة التوعية وبناء القدرات في مجال غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع أجريت   )ج(
جتماعات ذات الصلة أو حلقات العمل التي نظمتها األمانة أو المنظمات الشريكة، ومن خالل حلقات دراسية أيضا خالل اال

 .شبكية

ويقدم المرفق األول عرضا عاما ألنشطة بناء القدرات في مجال غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  -36
 .ولالتي تم تنفيذها منذ االجتماع األول لألطراف في البروتوك

وباإلضافة إلى ذلك، تم إعداد الموارد التالية لدعم بناء القدرات وزيادة التوعية بالنسبة لغرفة تبادل معلومات  -37
 :الحصول وتقاسم المنافع

 (/https://training-absch.cbd.int)موقع شبكي للتدريب لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   )أ(
  7؛لمستخدمين بتسجيل سجالت االختبار في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعأنشئ كبيئة منعزلة للسماح ل

إلى الموقع الشبكي لتقديم معلومات " غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع"قسم بعنوان أضيف   )ب(
ة نشر المعلومات واستخدام كيفيتتعلق بية يمكن تحميلها تدريجوإرشادات  الشائعةعامة ومساعدة، بما في ذلك األسئلة 

  .)absch.cbd.int/about(مختلف خصائص الموقع الشبكي 
 ةمتاح لتكونتعلم إلكتروني  وحدةوتقوم األمانة حاليا، بدعم من صندوق التنوع البيولوجي في اليابان، بتطوير  -38

الشركاء واآلخرين من إدراج عناصر بسهولة في غرقة تبادل  وحدة    ّ    ستمك ن الو. باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة
 .المتعلقة ببناء القدرات هممعلومات الحصول وتقاسم المنافع في أنشطتهم ومبادرات

 تقديم المساعدة التقنية في الوقت المناسب والمتابعة، حسب الطلب

حكومات األخرى، والشركاء في بناء القدرات والمستخدمين رشادات لألطراف، والاإلوتقدم األمانة باستمرار الدعم  -39
تم كما . اآلخرين في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من خالل برنامج سكايب، والبريد االلكتروني أو الهاتف

دعم التقني لل مع موظفي األمانةخدمة مساعدة بالدردشة المباشرة على الموقع الشبكي للسماح بالتفاعل الفوري تركيب 
 .وكانت التعقيبات على هذه الخدمة إيجابية للغاية من المستخدمين. اتواإلرشاد

 استخدام المعلومات ونشرها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

مستخدما غرفة تبادل معلومات  24,459، زار2016أيلول /وسبتمبر 2014تشرين األول /في الفترة من أكتوبر -40
 %).38.8حوالي (مستخدمين جدد  9490وقاسم المنافع، منهم حوالي  الحصول

سجال في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  505، تم نشر ما مجموعه 2016أيلول /سبتمبر 9وبحلول  -41
) من غير األطراف 110من األطراف و 263( اوطني سجال 373دمين آخرين، بما في ذلك المنافع بواسطة البلدان ومستخ

                                                           
                                                                                                                      الموقع الشبكي للتدريب متطابق للموقع الشبكي لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، ولكنه يقدم بيئة آمنة للمستخدمين     7

                                                                                          فة تبادل المعلومات وممارسة نشر السجالت وتعديلها وحذفها قبل تقديم سجالتهم الرسمية إلى النسخة  ر  لغ                   الخاصيات الوظيفية       الختبار 
   أو   "  ن و       المتدرب      رخصون                        المستخدمون الوطنيون الم (                                                            وقع الشبكي لإلنتاج، ينبغي أن يكون المستخدمون في أدوار مناسبة         ومثل الم  .        الفعلية

                                                           وفي الوقت الحاضر، تقوم األمانة بإدارة أدوار التـدريب هـذه     .                                      لتقديم سجالت إلى الموقع الشبكي للتدريب   ")                    سلطة النشر المتدربة "
   .                                                                             نظام األمانة من رصد استخدام الموقع الشبكي للتدريب وجمع التعقيبات من المستخدمين  ال    هذا   ن     ّ ويمكّ  .                  وتمنحها حسب الطلب

https://training-absch.cbd.int/)
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منها  84: في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع اسجال مرجعيا متوافر 132ومن بين . ةمرجعي تسجال 132و
سجالت  8سجال عن مبادرات بناء القدرات؛ و 38؛ و)موارد، مؤلفات، مقاالت وغيرها(كانت سجالت المكتبة االفتراضية 

؛ "أو المعايير/السلوك، والمبادئ التوجيهية، وأفضل الممارسات و البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات"مدرجة تحت فئة 
 ".البروتوكوالت المجتمعية واإلجراءات والقوانين العرفية"ن تحت فئة ان مدرجوسجال

في المائة من األطراف معلومات وطنية في غرفة تبادل  37.6، نشر حوالي 2016أيلول /سبتمبر 9وحتى  -42
 .عمعلومات الحصول وتقاسم المناف

ويقدم الجدول أدناه تفاصيل عن العدد اإلجمالي للسجالت الوطنية المنشورة وعدد األطراف وغير األطراف في  -43
 .وطنية في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالالبروتوكول التي ساهمت بأنواع مختلفة من السجالت 

بروتوكول ناغويا والحكومات األخرى التي نشرت سجالت عدد السجالت الوطنية المنشورة وعدد األطراف في . 1الجدول 
  )2016أيلول /سبتمبر 9حتى (وطنية في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 

 عدد السجالت المنشورة  نوع المعلومات
عدد األطراف في 

البروتوكول التي نشرت 
  سجالت

عدد غير األطراف التي 
 نشرت سجالت

 5 28 45 صةالسلطات الوطنية المخت

 1 21 70 تدابير الحصول وتقاسم المنافع

 0 9 21 نقاط التفتيش

التصاريح أو ما يعادلها التي تشكل 
 شهادة امتثال معترف بها دوليا

38 4 0 

 0 0 0 ات نقاط التفتيشإخطار

ع الشبكية الوطنية أو قواعد قالموا
 البيانات الوطنية

19 15 0 

  
بشأن بتعيين نقطة اتصال وطنية ) من غير األطراف 88من األطراف و 83(بلدا  171وباإلضافة إلى ذلك، قام  -44
 .والمعلومات متاحة على غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ،لحصول وتقاسم المنافعا

. ينتويبين الشكالن التاليان االتجاهات في النشر بالنسبة للسجالت الوطنية والمرجعية في فترة السنتين األخير -45
دابير التشريعية أو تالسلطات الوطنية المختصة، ونقاط التفتيش، وال(ويحتوي أيضا على توزيع تفصيلي للسجالت الوطنية 

). اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والتصاريح أو ما يعادلها التي تشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا
في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع عبر الزمن، وخاصة خالل الثالثة أشهر وقد زاد عدد السجالت المنشورة 

 .الماضية
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  )2016أيلول /سبتمبر 9حتى ( عدد السجالت الوطنية والمرجعية المنشورة: 1 الشكل

  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

 )2016أيلول /سبتمبر 9حتى (عدد السجالت الوطنية المنشورة حسب نوع المعلومات : 2 الشكل
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعغالمستلمة بشأن تنفيذ وتشغيل  التعقيبات

كجزء من حملة التوعية والمشاركة، أجرت األمانة استقصاءا لجمع التعقيبات من األطراف والحكومات األخرى  -46
يبات بشأن مدى استخدام غرفة تبادل معلومات تياجات للتدريب والدعم التقني وكذلك استالم التعقحبهدف إعادة تقييم اال

من سلطات النشر وثالثة مستخدمين وطنيين مرخصين في االستقصاء  21واشترك ما مجموعه . الحصول وتقاسم المنافع
 .2015نيسان /كانون الثاني وأبريل/بين يناير

ية ووسائل أخرى، بما في ذلك وكانت التعقيبات المستلمة من خالل االستقصاء، واللجنة االستشارية غير الرسم -47
كثير من التحسينات المدخلة على البوابة المركزية وقاعدة المستخدمين آخرين، قد أرشد واالتصال المباشر باألطراف 

بيانات غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، الوارد وصفها في القسم ألف، وكذلك الجهود المبذولة في بناء 
 .ها األمانةالقدرات التي نفذت

  التدابير
  

نقطة االتصال 
  الوطنية

السلطة الوطنية 
  المختصة

 شهادة االمتثال
 المعترف بها دوليا
  نقاط التفتيش

الت
سج

د ال
عد

  
  

  تالسجال
  المرجعية

  
  السجالت
  الوطنية

الت
سج

د ال
عد
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التقدم المحرز في التشجيع على استخدام غرفة تبادل معلومات الحصول   - هاء 
 وتقاسم المنافع لدعم بناء القدرات من أجل تنفيذ البروتوكول

لب إلى األمين التنفيذي                                                     ُلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، ط  في االجتماع األول -48
 :ما يليباالضطالع 

معلومات الحصول وتقاسم المنافع لدعم بناء القدرات على تنفيذ  تبادلغرفة  استخداميشجع على أن   )أ(
  ؛)12، الفقرة NP-1/2المقرر ( البروتوكول
التنسيق والتعاون في تنفيذ اإلطار االستراتيجي من  ،المنظمات المعنية، بالتعاون مع ييسريشجع وأن   )ب(

 معلومات الحصول وتقاسم المنافعت الصلة من خالل غرفة تبادل المعلومات ذاوألدوات خالل جملة أمور من بينها توفير ا
  ؛))أ(10، الفقرة NP-1/8المقرر (

والفرص واألنشطة  تنميتهابناء القدرات ومن حيث حتياجات عن االمعلومات يضمن إمكانية تقديم أن   )ج(
الحصول وتقاسم المنافع  ة بحيث يمكن إدماج أنشطة تنمية قدراتوإمكانية االطالع عليها من جميع المنصات التابعة لالتفاقي

  .))ب(10، الفقرة NP-1/8المقرر ( في األنشطة العالمية لتنمية القدرات بموجب االتفاقية
واستنادا إلى المشورة من االجتماع األول للجنة االستشارية غير الرسمية بشأن بناء القدرات، المنعقد في  -49

ة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة ن، ومن الجلسة المشتركة للج2015أيلول /سبتمبر 17إلى  15 مونتريال، كندا، من
تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي واللجنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 

 .ت بناء القدرات والموارد في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالمنافع، نفذت األمانة األشكال الموحدة لتقديم مبادرا

ودعيت بعد ذلك األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة  -50
ء القدرات من إلى تشارك المعلومات عن مبادرات بناء القدرات وموارد بنا ،المعنيين، خاصة مقدمي خدمات بناء القدرات

 2016.8حزيران /يونيو 3المؤرخ  071- 2016خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من خالل اإلخطار 

التقدم المحرز في تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول   - واو 
 وتقاسم المنافع باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة

ة عملية تجعل جميع غرف تبادل المعلومات مشغلة باللغات الرسمية يجري حاليا تطوير آلية من أجل دعم وإدار -51
وبدأت ترجمة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في إطار عملية يدوية، منذ بداية تقديم . الست لألمم المتحدة

 9.ي اجتماعها األولنماذج لألشكال الموحدة تبعا لترتيب األولويات الذي عرفته اللجنة االستشارية غير الرسمية ف

 أخرى ل المعلومات مع قواعد بيانات أو نظمالتقدم المحرز في تيسير تباد  - زاي 

 لتيسير التفاعل البيني وتبادل (API) برمجة لواجهة التطبيقاتمن طرائق التشغيل، أعدت األمانة ) ج(1وفقا للفقرة  -52
نات األطراف، فضال عن قواعد بيانات الصكوك نظم األخرى، وخاصة قواعد بياالمعلومات مع قواعد البيانات وال

السلس للبيانات والوظائف المتاحة السماح بالتكامل يتمثل في التطبيقات واجهة برمجة والغرض من . والمنظمات األخرى
في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لتلبية أفضل لالحتياجات، وتدفقات العمل والتكنولوجيات في النظم 

 .خرىاأل

وفي الوقت الراهن، تم توثيق الجوانب الرئيسية لبرمجة واجهة التطبيقات من أجل مطوري البرامج، بما في ذلك  -53
ات قيويمكن استخدام برمجة واجهة التطب ./https://api.cbd.int/developersأمثلة وعينة رموز، وهي متاحة على الموقع 

لتجنب اإلزدواجية في تقديم المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفي نفس الوقت، إنشاء نظم 
بصفة خاصة  اوقد يكون ذلك مفيد. معلومات تكون متطابقة بالكامل مع غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

                                                           
                                                             تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء     "                                          لومات عن مبادرات وموارد بناء القدرات انظر  ع            لمزيد من الم  8

   .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8)   "                                       القدرات وتنميتها من أجل بروتوكول ناغويا
  .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/2)                                       من تقرير اللجنة االستشارية غير الرسمية    66           نظر الفقرة  ا  9

https://api.cbd.int/developers/
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ما يعادلها أو معلومات مجمعة أو مستلمة  وأعلى معلومات عن التصاريح  بالنسبة لنظم المعلومات المحلية التي تحتوي
 10.من البروتوكول 17لتنفيذ المادة 

وتعمل األمانة مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الشريكة لتقديم المساعدة التقنية والمشورة في تطوير  -54
وسوف تسهم الخبرات والدروس المستفادة . واجهة التطبيقات نظم وطنية وغرف إقليمية لتبادل المعلومات باستخدام برمجة

 .جيع على استخدام برمجة واجهة التطبيقاتشمن تطوير هذه النظم في بناء القدرات وتساعد على الت

 التقدم المحرز في التعاون مع الصكوك والمنظمات المعنية لتبادل البيانات ذات الصلة  -حاء 

يعد األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إلى األمين التنفيذي أن في اجتماعه األول، طلب مؤتمر  - 55
بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة  المحرزعن التقدم معلومات عن التعاون مع الصكوك والمنظمات المعنية لتبادل بيانات في تقريره 

في  ،ير الرسميةغجنة االستشارية نظرت اللو). 13، الفقرة NP-1/2المقرر (معلومات الحصول وتقاسم المنافع  تبادل
موجز قصير  يرد أدناه 11.مع الصكوك والمنظماتفي التقدم الذي أحرزته األمانة بخصوص التعاون  ،اجتماعها األول

 .لمجاالت التعاون والمشورة المقدمة من اللجنة االستشارية غير الرسمية حول هذا الشأن

لموارد الوراثية النباتية بشأن ا ية النباتية لألغذية والزراعة في المعاهدة الدوليةالموارد الوراثالعالمي بشأن معلومات النظام 
 لألغذية والزراعة

عمال بمذكرة التعاون والمبادرة المشتركة المبرمة بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المعاهدة الدولية بشأن  -56
، تبادلت األمانتان معلومات عن تطوير غرفة تبادل معلومات (ITPGRFA) الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

الحصول وتقاسم المنافع وتجرى مشاورات حاليا بشأن نظام المعلومات العالمي بهدف تعزيز تنفيذ كل من المعاهدة الدولية 
ومات بخصوص عضوية ت اللجنة االستشارية غير الرسمية إمكانية إدراج معلقشانو. وبروتوكول ناغويا بطريقة متداعمة

األطراف والحكومات األخرى في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في المعلومات القطرية 
 .واتفق الخبراء على إعادة النظر في هذه المسألة في مرحلة الحقة

 (WFCC) ستنباتيةاالمجموعات لالكتالوج العالمي للكائنات المجهرية في االتحاد العالمي ل

دارت مناقشات أولية مع االتحاد العالمي للمجموعات االستنباتية من أجل تقييم الروابط الممكنة بين الكتالوج  -57
القة إلى شهادة االمتثال المعترف بها عالعالمي للكائنات المجهرية وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، السيما بال

وأسدت اللجنة االستشارية غير الرسمية بمشورة إلى األمانة على االستمرار في استكشاف . التفتيش دوليا وإخطارات نقاط
الوسائل لتعزيز التعاون من أجل تيسير تبادل المعلومات مع اكتساب خبرات أخرى في رصد استخدام الموارد الوراثية من 

 .خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

قدم المحرز بشأن المسائل المتعلقة بشهادة االمتثال المعترف بها دوليا الت  -ثالثا 
 ات نقاط التفتيشخطاروإ

، نشرت أربعة أطراف تصاريح أو ما يعادلها تشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا، 2016آب /أغسطس 16حتى  -58
وغطت ثالث شهادات امتثال . تصريحا 35 ما مجموعه وأتاحت الهند. أفريقيا والهند بالمكسيك وغواتيماال وجنو: وهي

كما تحرز األطراف وغير األطراف تقدما في . معترف بها دوليا الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
 .إنشاء نقاط التفتيش، ولكن لم يتم نشر أي إخطارات من نقاط التفتيش

                                                           
                                       لتشكيل شهادة االمتثال المعترف بها دوليا                الواجب تقديمها       فرعية   ال        معلومات   ال     فإن                                         مثال، إذا منح التصريح على المستوى الوطني،   10

           واسطة سلطة  ب                                                                    معلومات الحصول وتقاسم المنافع من خالل الموافقة المسبقة عن علم لنشرها                                          يمكن بثها تلقائيا وإتاحتها في غرفة تبادل 
  .     النشر

  .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/2)                                      من تقرير اللجنة االستشارية غير الرسمية     33-  30        الفقرات      انظر   11
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 تعالجأن العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ، قرر مؤتمر األطراف NP-1/2من المقرر  3وفي الفقرة  -59
ل التقنية المتعلقة بالتعقيبات الواردة، بما في ذلك المسائل المتصلة بشهادة االمتثال شاكالم اللجنة االستشارية غير الرسمية

 .المعترف بها دوليا وإخطارات نقاط التفتيش

سمية أن مسألة استخدام شهادة االمتثال المعترف بها وفي اجتماعها األول، الحظت اللجنة االستشارية غير الر -60
دوليا لتشمل المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية قد تستحق المزيد من النظر من جانب مؤتمر األطراف العامل 

لرئيسية وفي اجتماعها الثاني، ناقشت اللجنة االستشارية غير الرسمية السمات ا 12.كاجتماع لألطراف في البروتوكول
ية المنفذة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لتشكيل شهادة االمتثال المعترف بها دوليا وظيفال اصياتوالخ

شهادة االمتثال المعترف بها للجنة االستشارية غير الرسمية بشأن ويعكس ما يلي الفهم المشترك . وإخطارات نقاط التفتيش
 .، وعملية رصد استخدام الموارد الجينيةشدوليا وإخطارات نقاط التفتي

 شهادة االمتثال المعترف بها دوليا  - ألف 

في وقت الحصول على إصدار تصريح أو ما تنص الموافقة المسبقة عن علم أن  على األطراف التي تقتضي -61
)). ه(3، الفقرة 6المادة ( يعادله كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن علم ووضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

 ).ج(2، الفقرة 14وينبغي إتاحة هذه المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وفقا للمادة 

، ويتاح إلى غرفة )ه(3، الفقرة 6لمادة ليصدر وفقا أو ما يعادله أي تصريح على أن  ،2، الفقرة 17وتنص المادة  -62
 .م المنافع، يشكل شهادة امتثال معترف بها دولياتبادل معلومات الحصول وتقاس

دليال على أن المورد الجيني تكون شهادة االمتثال المعترف بها دوليا ، كذلك على أن 3، الفقرة 17وتنص المادة  -63
ص متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينالشروط ال وضعالذي تشمله قد تم الحصول عليه وفقا للموافقة المسبقة عن علم، و

 .عليه التشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع في الطرف الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم

 السرية

، على 4، الفقرة 17وتنص المادة . ال تحتوي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع على معلومات سرية -64
ومن الناحية . المعلومات التالية كحد أدنى عندما ال تكون سريةي أن تحتوي على ينبغالمعترف بها دوليا االمتثال شهادة أن 

، 4، الفقرة 17ة في المادة ذكورالتقنية، ينفذ ذلك في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع عن طريق المجاالت الم
                          الشخص أو الكيان التي م نحت و ؛اسم المقدم: اإللزامية ولكن مع السماح بإمكانية تحديد المجاالت التالية على أنها سرية

إشارة إلى ما إذا و ؛تصريح أو ما يعادلهالموضوع الوارد أو الموارد الجينية المشمولة في ال؛ والموافقة المسبقة عن علم له
 .أو االستخدام غير التجاري/االستخدام التجاري وكان التصريح أو ما يعادله يشمل 

 المعلومات إرسال

شر معلومات عن التصريح أو ما يعادله في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، يشكل ذلك بمجرد ن -65
وسترسل غرفة تبادل المعلومات بعد ذلك نسخة من هذه الشهادة بوسائل إلكترونية إلى كل . شهادة امتثال معترف بها دوليا

عن إصدار التصاريح أو ما  ةلمختصة في البلد المسؤولأو السلطات الوطنية ا ةنقطة االتصال الوطنية والسلط) أ: (من
،                                     التي م نحت الموافقة المسبقة عن علم لهوالشخص أو الكيان ) ج(المقدم، إذا كانت هذه المعلومات غير سرية؛ ) ب(يعادلها؛ 

 .إذا كانت هذه المعلومات غير سرية

 تحديث أو تعديل أو إلغاء شهادة االمتثال المعترف بها دوليا

ي شهادة االمتثال المعترف بها دوليا دورا مهما في ضمان اليقين القانوني الستخدام الموارد الجينية عبر سلسلة تؤد - 66
في غرفة تبادل معلومات االمتثال المعترف بها دوليا تسري شروط خاصة لتحديث أو تعديل أو إلغاء شهادة وبالتالي، . القيمة

 .الحصول وتقاسم المنافع

                                                           
  .  57       الفقرة              المرجع نفسه،   12
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له أن يعدل ة من الحاالت التي تكون فيها مصلحة المصدر والحائز لتصريح ما أو ما يعادويمكن تصور مجموع -67
التربة أو عينات مياه أو حاالت أخرى عينات فعلى سبيل المثال، يمكن منح الحصول على . ها دولياشهادة امتثال معترف ب

التشريع الوطني، يمكن إصدار تصريح جديد أو يمكن  واستنادا إلى. بعد الم يتم تحديدهأو األنواع يكون فيها المورد الجيني 
وبعد ذلك الوقت، . وكذلك يمكن إصدار تصريح لفترة زمنية محددة. تعديل التصريح السابق ليشمل األنواع بمجرد تحديدها

 حسبيمكن أن يقرر البلد تجديد التصريح أو تجديده بتمديد فترة سريان التصريح السابق أو إصدار تصريح جديد، 
 .الظروف

 :وفي مثل هذه الحاالت، تقدم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع الخيارات التالية -68

سابقة حتى  اجديد، بما في ذلك إمكانية ربطه بشهادة امتثال معترف بها دوليتقديم معلومات عن تصريح   )أ(
  يمكن عرضهما معا؛

وستشكل النسخة الجديدة شهادة امتثال معترف بها . قائمةتحديث أو تعديل شهادة امتثال معترف بها دوليا   )ب(
  دوليا وال تكون النسخة السابقة سارية المفعول؛

 .إلغاء شهادة امتثال معترف بها دوليا قائمة حتى ال تكون سارية المفعول  )ج(

 .تحديث السجللومن أجل تقديم اليقين القانوني وإمكانية التتبع، يشترط تقديم سبب  -69

 شهادة االمتثال المعترف بها دوليا وإمكانية تتبعهاي فشفافية ال

ط يشير إلى السجل اإللكتروني على غرفة تبادل معلومات باعلى رستحتوي كل شهادة امتثال معترف بها دوليا  -70
ومن أجل الحصول على اليقين عن آخر نسخة سارية لشهادة امتثال معترف بها دوليا، يمكن أن . الحصول وتقاسم المنافع

ومن أجل ضمان . تبع مستخدم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع الرابط المقدم في الشهادة ويقارن المعلوماتيت
لتصريح أو مع عن اكانية التتبع، تحتوي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع على سجالت سابقة مالشفافية وإ

 .بب في تحديث السجلسعن معلومات تعرض ال في شكل أرشيف وتعرض حالة كل سجل فضال هيعادل

 ات نقاط التفتيشخطارإ  - باء 

عن مصدر المورد الجيني، وعلى نقاط التفتيش جمع وتلقي معلومات ذات الصلة تتعلق بالموافقة المسبقة عن علم،  -71
، ))1)(أ(1، الفقرة 17ادة الم(أو استخدام الموارد الجينية، حسب االقتضاء /وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، و

ينبغي تقديم هذه ، )3)(أ(1ة فقر، ال17وفقا للمادة و .بما في ذلك شهادة امتثال معترف بها دوليا، عند توافر هذه الشهادة
المعلومات المجمعة أو المستلمة في نقاط التفتيش إلى السلطات الوطنية المعنية في البلد الذي توجد فيه نقطة التفتيش، وإلى 

 .طرف الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم وإلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، حسب االقتضاءال

 إرسالوتقدم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، من خالل إخطار نقطة التفتيش، أداة لتيسير  -72
 :مات التاليةجمع المعلومن وتمكن . المعلومات إلى جميع الجهات الفاعلة المشتركة

أو عند عدم وجودها، معلومات متاحة عن الموافقة المسبقة عن علم، (شهادة امتثال معترف بها دوليا   )أ(
  على النحو الذي يقدمه المستخدم؛) والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة أو مصدر الموارد الجينية

والشخص أو ) تجاري، غير تجاري(خدام االستخدام المقصود للمورد الجيني، بما في ذلك نوع االست  )ب(
 .الكيان الذي يتيح معلومات إلى نقطة التفتيش عن استخدام المورد الجيني

 السرية

) 3)(أ(1، الفقرة 17وتنص المادة . تحتوي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع على معلومات سريةال  -73
المختصة، مة في نقاط التفتيش ينبغي تقديمها إلى السلطات الوطنية من البروتوكول على أن المعلومات المجمعة أو المستل

، معلومات الحصول وتقاسم المنافع، حسب االقتضاءلمسبقة عن علم وإلى غرفة تبادل وإلى الطرف الذي يقدم الموافقة ا
الحصول وتقاسم المنافع وقد نفذ ذلك من الوجهة التقنية في غرفة تبادل معلومات  .بدون إخالل لحماية المعلومات السرية

مصدر المورد : "إلى ما يلي إخطارات نقاط التفتيشإللزامية التي يشترط وجودها لنشر العدد المحدود للمجاالت امن خالل 
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وصف موجز للمعلومات "؛ و"ذات الصلة بالمعلومات المجمعة أو المستلمةالموضوع الوارد أو الموارد الجينية "و؛ "الجيني
وتوفر مجاالت ". تلمة من نقاطة التفتيش على استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك نوع االستخدامالمجمعة أو المس

إلخطارات نقاط التفتيش وتقدم المعلومات الالزمة لمساعدة البلدان المقدمة على النصوص مرونة كافية لمن يسجل معلومات 
 .ت سرية في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعرصد استخدام مواردها الجينية مع ضمان عدم إدخال أي معلوما

  المعلومات إرسال
عند نشر إخطار نقطة التفتيش في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع يحتوي على معلومات جمعتها  -74

السلطة أو السلطات : نقطة التفتيش، ترسل نسخة تلقائيا من خالل وسائل إلكترونية إلى الكيانات التالية، حسب االقتضاء
نقطة االتصال الوطنية ) ب(نقاط التفتيش؛  بشأنالموحد  شكلو الذي يحدده النحالوطنية المعينة في بلد المستخدم على ال
                   التي م نحت الموافقة الشخص أو الكيان ) ج(لبلد الذي يقدم المورد الجيني؛ وفي اوالسلطة أو السلطات الوطنية المختصة 

المعلومات من خالل إخطار  إرسالويصف الشكل التالي تدفق . إذا كانت هذه المعلومات غير سرية ،المسبقة عن علم له
 .تفتيشنقطة ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رصد استخدام الموارد الجينية  - جيم 

معلومات القا الرصد، ينبغي للبلد الذي يقدم المورد الجيني والبلد الذي أصدر التصريح أن يتل منظا جاحمن أجل ن -75
وبدون اإلخالل بحماية المعلومات السرية، على نقطة التفتيش جمع المعلومات التي . مستلمة من نقاط التفتيشالمجمعة أو ال

ادة ـات المعنية، على النحو المنصوص عليه في المـات إلى السلطـهذه المعلوم إرسـاليقدمها المستخدم، وبعد ذلك 
 .من البروتوكول) 3)(أ(1- 17

يكون البلد المقدم في وضع أفضل لتقييم ما إذا كان المورد الجيني قد تم الحصول عليه وفقا لتدابير الحصول و -76
وتقاسم المنافع وما إذا كان المورد الجيني يتم استخدامه وفقا للموافقة المسبقة عن علم وللشروط المتفق عليها بصورة 

ى شهادة االمتثال المعترف بها دوليا ومعلومات عن كيفية استخدام المورد بمجرد أن يتسلم البلد المقدم إشارة إلو. متبادلة
الجيني، سيتمكن من الرجوع إلى التصريح الوطني األصلي الذي يحتوي على جميع المعلومات السرية ويقارن هذه 

صال بالمستخدم في حالة المعلومات المقدمة في إخطار نقطة التفتيش ويقرر اتخاد تدابير مالئمة أو االتمقابل المعلومات 
 .وجود شك أو اختالفات
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وسوف تتسلم السلطات المعنية في بلدان المستخدم أيضا المعلومات اآلتية من نقاط التفتيش فيها عن كيفية استخدام  -77
د جميع ويسمح ذلك للبلدان المقدمة والبلدان المستخدمة بإنشاء قناة اتصال من شأنها أن تساع. الموارد الجينية ضمن واليتها

 .المشاركين على ضمان االمتثال لتدابير الحصول وتقاسم المنافع والتعاون في حاالت االنتهاكات المزعومة

 .ويلخص الشكل التالي مختلف الخطوات في رصد استخدام الموارد الجينية -78
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   - رابعا 
 تعراض تنفيذها وتشغيلهاووتيرة اس

األطراف إلى األمين التنفيذي أن يواصل صياغة طرائق التشغيل، مع مراعاة التقدم  ت، طلبNP-1/2في المقرر  -79
المحرز، والمشورة المسداة من اللجنة االستشارية غير الرسمية والتعقيبات المستلمة، خاصة من األطراف، وذلك لنظر 

 .لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثانيمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

ونظرت اللجنة االستشارية غير الرسمية في هذه المسألة في اجتماعها الثاني والحظت عدم الحاجة إلى مواصلة  -80
وأشارت إلى . صياغة طرائق التشغيل تحضيرا لالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

رائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في ضوء الخبرة المكتسبة طنها يمكن مواصلة صياغة األمانة أ
تين، وذلك لنظر مؤتمر األطراف العامل دماقمن تنفيذ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع خالل فترة السنتين ال

 13.كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثالث

من أجل مشتركة  ونظرت اللجنة االستشارية غير الرسمية أيضا في مقترح من األمانة إلعداد طرائق تشغيل -81
تعزيز التماسك في تنفيذ وتشغيل جميع عناصر اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي 

جتماع التاسع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية تحضيرا لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، واال
 .واالجتماع الثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا

ة لغرف تبادل موحدأن طرائق التشغيل المشتركة يمكن اعتبارها عناصر وترى اللجنة االستشارية غير الرسمية  -82
المحددة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ستحتاج غير أنها أشارت إلى أن طرائق التشغيل . المعلومات الثالث

                                                           
  .  57         ، الفقرة            المرجع نفسه  13
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واقترحت اللجنة االستشارية غير الرسمية أنها يمكن أن تقدم . أيضا إلى وظائف محددة تتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا
ت الحصول تركة التي سيتم إعدادها، فضال عن تلك المحددة في غرفة تبادل معلوماشالم لمشورة حول طرائق التشغي

 14.ينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثالثقبل أن وتقاسم المنافع، وذلك 

، في اجتماعه الثاني، في وتيرة في البروتوكول وفيما يتعلق بنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف -83
، تؤيد اللجنة االستشارية )6، الفقرة NP-1/2المقرر (حصول وتقاسم المنافع لااستعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل معلومات 

ن غير الرسمية المقترح الذي طرحته األمانة بأن استعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع يمك
 15.من البروتوكول 31المادة  في المنصوص عليهااستعراض لتقييم فاعلية البروتوكول أن يكون جزءا من عملية تقييم و

أولويات لتنفيذ وإدارة غرفة تبادل معلومات الحصول   -خامسا 
 والتكاليف التشغيليةفي المستقبل وتقاسم المنافع 

مع التقدم المحرز في تنفيذ بروتوكول ناغويا وتزايد عدد األطراف في البروتوكول، ستحتاج غرفة تبادل معلومات  -84
ومع . إلى االستمرار في التكيف الحتياجات األطراف، وخاصة، مع احتياجات المستخدمين اآلخرين الحصول وتقاسم المنافع

اكتساب األطراف خبرة جديدة في تفعيل أحكام البروتوكول، وخصوصا تلك المتعلقة برصد استخدام الموارد الجينية، قد 
 .مات الحصول وتقاسم المنافعلغرفة تبادل معلو الخاصيات الوظيفيةون من الضروري تعديل وصياغة يك

، نظرت اللجنة االستشارية غير الرسمية، في اجتماعها الثاني، في أولويات لتنفيذ غرفة حسبانومع أخذ ذلك في ال -85
 16.تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في المستقبل

لومات ذات الصلة إلى وشددت اللجنة االستشارية غير الرسمية على أن األطراف تحتاج إلى إتاحة جميع المع -86
، صددوفي هذا ال. ، من أجل دعم التنفيذ العالمي للبروتوكول14غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفقا للمادة 

شددت اللجنة االستشارية غير الرسمية على الدور المهم لألمانة في تقديم الدعم والتدريب لألطراف لمساعدتهم على نشر 
. حصول وتقاسم المنافع، وأن هذه الجهود ينبغي استمرارها كمسألة ذات أولويةالفة تبادل معلومات المعلومات في غر

ودعت اللجنة االستشارية غير الرسمية أيضا األمانة إلى استكشاف إمكانية تحديد أهداف كوسيلة لتحفيز أطراف أكثر على 
 .صول وتقاسم المنافعة في غرفة تبادل معلومات الحوافرالوطنية المت هانشر معلومات

تنفيذ وإدارة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ل بالنسبةوالحظت اللجنة االستشارية غير الرسمية أيضا  - 87
 .تدعم األطراف في تنفيذها لبروتوكول ناغوياالتي  والخاصيات الوظيفيةألنشطة لاألولوية ينبغي أن تعطي األمانة  أنالمنافع، 

ي المستقبل لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، اتفقت اللجنة االستشارية غير وفيما يتعلق بالتنفيذ ف -88
 .الحالية ينبغي اعتبارها ذات أولوية مقارنة بتطوير خصائص جديدة يةالخاصيات الوظيف ةالرسمية على أن صيان

ن األهداف واألنشطة ذات األولوية م اوأفادت اللجنة االستشارية غير الرسمية إلى األمانة أن تأخذ في الحسبان عدد -89
). 2018- 2017(لتنفيذ وإدارة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في المستقبل في فترة السنتين القادمتين العالية 

 .شات في المرفق الثاني ويرد أدناه موجز للمبرر وراء األهداف ذات األولويةقوتنعكس نتائج هذه المنا

 ة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدامها المتزايدملء غرف : 1الهدف 

من األطراف معلومات وطنية في غرفة تبادل معلومات  37.6، نشر ما نسبته 2016أيلول /سبتمبر 9حتى  -90
ووفقا ). أو تدابير الحصول وتقاسم المنافع/السلطات الوطنية المختصة، ونقاط التفتيش، و(الحصول وتقاسم المنافع 

في المائة من األطراف جميع معلوماتها الوطنية المتوافرة في غرفة تبادل  18.8نشر : علومات المتاحة إلى األمانةللم
في المائة من األطراف بعض المعلومات الوطنية المتوافرة،  10.6ونشر ما مجموعه . معلومات الحصول وتقاسم المنافع

وبالنسبة . في المائة من األطراف أي من معلوماتها الوطنية المتوافرة 20.0ولكن ليس كل المعلومات، ولم ينشر ما نسبته 

                                                           
  .  58       الفقرة              المرجع نفسه،   14
  . 9 5       الفقرة              المرجع نفسھ،   15
  .  60       الفقرة              المرجع نفسھ،   16
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لعدد من األطراف، ال توجد معلومات متوافرة عما إذا كانت قد أنشأت سلطات وطنية مختصة، أو نقاط تفتيش، أو تدابير 
 .للحصول وتقاسم المنافع يمكن نشرها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

من أهداف أيشي للتنوع  16ساس المعلومات التي أتاحتها األطراف عن التقدم المحرز نحو الهدف وعلى أ -91
البيولوجي، تشترك األمانة حاليا مع األطراف وغير األطراف بالمعلومات الوطنية المتوافرة لدعم نشرها على غرفة تبادل 

 .معلومات الحصول وتقاسم المنافع

ول وتقاسم المنافع دورا حيويا في تنفيذ البروتوكول وتتطلب مشاركة وتلعب غرفة تبادل معلومات الحص -92
األصلية والمجتمعات المحلية، فضال عن أصحاب المصلحة المعنيين من أجل نشر  باألطراف، وغير األطراف، والشعو

راف في ويمكن أن يتمثل هدف مهم لألط. المعلومات ذات الصلة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
بروتوكول ناغويا خالل فترة السنتين القادمتين في إيالء عناية خاصة لضمان أن جميع المعلومات الوطنية، بمجرد توافرها، 

بأن في اجتماعها الثالث ألطراف في البروتوكول ايتم نشرها بطريقة آنية مع هدف في نهاية المطاف يتمثل في اإلبالغ إلى 
الوطنية المتوافرة، وفقا للبروتوكول، قد تم إتاحتها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  في المائة من المعلومات 100
 .المنافع

كما ينبغي تشجيع غير األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين على إتاحة  -93
 .فعالمعلومات ذات الصلة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنا

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يمكن أن تلعب األمانة دورا رئيسيا في دعم ومشاركة األطراف كمسألة ذات أولوية،  -94
ويمكن أن يشمل مثل هذا . فضال عن غير األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين

غير األطراف  بل أيضا منقديم المعلومات من األطراف خاصة، متابعة منتظمة مع البلدان للتشجيع على ت) أ: (الدعم
تقديم المساعدة التقنية من خالل برنامج سكايب، ) ب(واآلخرين لملء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ 

ة لبناء القدرات إجراء أنشط) ج(ة المباشرة على االنترنت؛ شوالبريد اإللكتروني، والهاتف وخدمة المساعدة عن طريق الدرد
ا الشركاء؛ نفذهوالتوعية العامة بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، فضال عن دعم أنشطة بناء القدرات التي ي

ترجمة مواد التدريب وبناء القدرات، ودمج التعقيبات المستلمة والتغييرات الممكنة لغرفة تبادل معلومات الحصول ) د(و
 .الضرورةوتقاسم المنافع، حسب 

ومع تزايد عدد األطراف في البروتوكول، سيتزايد أيضا عدد مستخدمي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  -95
ويعتبر الدعم المستمر . المنافع فضال عن الحاجة إلى زيادة التوعية، وبناء القدرات والدعم التقني في الوقت المناسب

وغير األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب  ،لضمان أن األطراف انوالمشاركة المستمرة ضروري
 .وموثوقةالمصلحة المعنيين يملئون غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بمعلومات حديثة 

وينبغي توافر موارد بشرية متخصصة حتى تتمكن األمانة من ضمان المتابعة وتقديم الدعم إلى األطراف وغير  -96
 .خريناألطراف واآل

المعلومات وباإلضافة إلى ذلك، مع إحراز تقدم في تنفيذ بروتوكول ناغويا، ستتزايد أيضا الحاجة إلى تعزيز تبادل  -97
وستكون هناك حاجة إلى زيادة التوعية العامة والدعم التقني لتيسير استخدام برمجة . األخرى مع قواعد البيانات والنظم

وستستمر األمانة أيضا في استكشاف التفاعل البيني والتعاون بين غرفة تبادل . مهاواجهة التطبيقات والتشجيع على استخدا
 .ذات الصلة األخرى صكوك األخرى وقواعد البيانات والنظممعلومات الحصول وتقاسم المنافع وال

 باللغات الست لألمم المتحدة لتشغيلها لوظيفيةالخاصيات اوترجمة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  : 2الهدف 

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع باللغات الرسمية الست  تشغيلمع أخذ الحاجة الملحة في الحسبان ل -98
وفي الوقت الراهن، يجري العمل . لألمم المتحدة، يعتبر إحراز التقدم في المسائل المتعلقة بالترجمة من األولويات العالية

إحراز التقدم في ستمر تعملية يدوية س فهناك، بعد دارة هذه العملية وعلى الرغم من عدم إتمامهاإلعداد آليات وإجراءات إل
وستستمر ترجمة الصفحات الشبكية لغرفة تبادل . في ترجمة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في نفس الوقت
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 17.ات التي حددتها اللجنة االستشارية غير الرسميةمعلومات الحصول وتقاسم المنافع بطريقة متزايدة في ترتيب األولوي
 .هاتطويرآلية إدارة الترجمة بمجرد االنتهاء من خالل العملية اليدوية للترجمة ب وسيستكمل التقدم المحرز من

 ل معلومات الحصول وتقاسم المنافعلغرفة تباد الخاصيات الوظيفيةوتحسين يانة ص : 3الهدف 

ات ويمكن أن تكون علومملومات الحصول وتقاسم المنافع في بيئة دينامية لتكنولوجيا الغرفة تبادل مع وجدت -99
اركة ومعقدة، من وفي بيئة متش. معقدة، مما يجعل من الصعب تقييم األثر الكامل ألي تغييرات الروابط بين النظم

ال لإلبقاء على السير المستمر لغرفة ، وإصالح األعطاالستخدام األمثلختبار، والضروري إجراء الصيانة المتكررة، واال
الرئيسية، ستعمل  الخاصيات الوظيفيةومع استقرار . تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، على نحو فعال وبكفاءة

معالجة المسائل التي تؤثر على نسبة صغيرة من مستخدمي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم على تحسين األمانة 
ومع تزايد قواعد البيانات، ستصبح أيضا األدوات المحسنة لتنظيم . ابق المتصفحات وسرعة الموقع الشبكيالمنافع مثل تط

الوظيفية الحالية، ومعالجة احتياجات األطراف وملء غرفة تبادل  خاصياتال صيانةغير أن . وإيجاد المعلومات أكثر أهمية
 .معلومات الحصول وتقاسم المنافع ستظل أعلى األولويات

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لتكامل التعزيز  : 4الهدف 
 التفاقيةل

. التكامل في تخفيض التكاليف، وتوزيع المنافع، وتجنب اإلزدواجية، وزيادة الفاعليةتعزيز يتمثل الهدف من  -100
مثل اجتماعات (ولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية، وعمليات إدارة المعارف وسيكون لتعزيز التكامل آثار على موارد تكن

، فضال عن خبرة )أو تطوير أشكال موحدة متشاركة جديدة الخاضعة للمراقبةات مفرداللجنة االستشارية غير الرسمية، وال
قاسم المنافع في تنفيذ ونظرا للدور الجوهري لغرفة تبادل معلومات الحصول وت. المستخدمين، والتصميم والوسم

الوظيفية  ياتصاالبروتوكول، سيضمن العمل الذي سيتم إجراؤه خالل فترة السنتين القادمتين في هذا الصدد أن الخ
 .الضرورية المحددة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع سيتم تعزيزها وعدم تقويضها

 المتطلبات من التمويل والموارد  - سادسا 
في تنفيذ وتطوير غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ) 2016- 2015(ترة السنتين هذه فتقدم خالل ال أحرز -101

المنافع بفضل الجهود المتميزة التي بذلتها األمانة فضال عن توافر موظفين متفانين في غرفة تبادل معلومات الحصول 
 :وتقاسم المنافع على النحو التالي

من االتحاد األوروبي  بتمويلتبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لغرفة  (P-3)مسؤول برامج   )أ(
  ومسؤول عن تصميم وإدارة وتنسيق جميع الجوانب في الغرفة؛

من االتحاد األوروبي  بتمويللغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  (P-2)مساعد مسؤول برامج   )ب(
  ومسؤول عن تقديم تكنولوجيا المعلومات؛ 2016في عام  ومن الميزانية األساسية 2015وسويسرا في عام 

متعاقدين اثنين للمساعدة في التوعية وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني لألطراف، وغير األطراف،   )ج(
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين والتشجيع على المشاركة في غرفة تبادل معلومات 

بتمويل من االتحاد األوروبي،  2015تشرين األول /وتم تعيين متعاقد في أكتوبر. تقاسم المنافع وملء محتوياتهاالحصول و
 .بتمويل من صندوق التنوع البيولوجي في اليابان 2016آذار /والمتعاقد الثاني عين في مارس

. زمعة لفترة السنتين القادمتينومن الضروري توافر الموارد البشرية الكافية للقيام باألنشطة واألهداف الم -102
تكنولوجيا المعلومات في األمانة، هناك حاجة إلى الموظفين التاليين لضمان التشغيل  ووباإلضافة إلى الدعم الذي يقدمه موظف

 :السليم لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

  ول وتقاسم المنافع؛لغرفة تبادل معلومات الحص (P-3)تسوية وضع منصب مسؤول برامج   )أ(
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الخدمات العامة لتقديم الدعم اإلداري لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع فئة إنشاء وظيفة في   )ب(
والتشجيع على ملء واستخدام غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من خالل دعم قدرات األطراف خاصة، فضال 

ومن الضروري إيجاد استمرارية . والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرينعن غير األطراف، والشعوب األصلية 
في المعارف والخبرات، التي ال يمكن كفالتها من خالل تعيين متعاقدين فرديين وذلك لضمان الدعم ذي الجودة العالية 

 .لألطراف واآلخرين

 :2018- 2017الموارد لفترة السنتين والتمويل من متطلبات لوفيما يلي، موجز ل -103

 الميزانية األساسية  المصروفات 
2018-2017 

 )الواليات المتحدةدوالرات (

  الصناديق الطوعية
2018-2017  

  )الواليات المتحدةدوالرات (

    الموارد البشرية أوال

مسؤول برامج في غرفة تبادل معلومات الحصول  
 (P-3)وتقاسم المنافع 

342,500  

  262,000 (P-2)مساعد مسؤول برامج  

   146,600  )من الخدمات العامة 6الدرجة (دعم تقني وتوعية  
ترجمة الموقع الشبكي لغرفة تبادل معلومات  ثانيا

 الحصول وتقاسم المنافع
40,000   

  45,000 )اجتماع واحد(اللجنة االستشارية غير الرسمية  ثالثا

 50,000  أنشطة ومواد بناء القدرات رابعا

 50,000 836,100 المجموع الفرعي 

 6,500 108,693 %)13(تكاليف دعم البرنامج  

  56,500 971,793 مجموع التكاليف خامسا
    

  
عناصر لمشروع مقرر لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع   -سابعا 

 لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الثاني
 :أنفي في اجتماعه الثاني روتوكول ناغويا قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ب -104

يرحب بالتقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي في تنفيذ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   )أ(
  وأنشطة بناء القدرات لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في باألهداف اإلرشادية واألولويات لتنفيذ وإدارة غيحيط علما   )ب(
  18؛المستقبل بالنسبة لفترة السنتين القادمتين

                                                           
   .               ، المرفق الثانيUNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3     انظر   18
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أعاله ) ب(يطلب إلى األمين التنفيذي أن يأخذ في الحسبان األهداف واألولويات المشار إليها في الفقرة   )ج(
رد المتاحة، ووفقا لطرائق التشغيل والتعقيبات عند تنفيذ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما يتمشى مع الموا

  المستلمة، خاصة من األطراف؛
  يحيط علما بالتقدم المحرز في المسائل المتعلقة بشهادة االمتثال المعترف بها دوليا وإخطارات نقاط التفتيش؛  )د(
فيما يتعلق بتسوية التي قدمتها اللجنة االستشارية غير الرسمية  يعرب عن تقديره لإلرشادات التقنية  )ه(

  التقنية والعملية الناشئة عن التطوير الجاري لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ شاكلالم
يقرر أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا على األقل، ومناقشات غير رسمية على   )و(

ا إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول االنترنت، حسب الضرورة، وترفع تقريرا عن نتائج عمله
  ؛في اجتماعه الثالث ناغويا

  :االضطالع بما يلي يطلب إلى األمين التنفيذي  )ز(
مواصلة صياغة طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مع مراعاة التقدم المحرز،   )1(

الرسمية، والتعقيبات المستلمة بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل  والمشورة من اللجنة االستشارية غير
معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وخاصة من األطراف، وذلك لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

  ؛في اجتماعه الثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا
أعاله، إعداد طرائق تشغيل ) 1(المشار إليه في الفقرة التشغيل طرائق كجزء من التدريب لصياغة   )2(

غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، وغرفة تبادل معلومات السالمة لية مشتركة آل
في اجتماعه  األحيائية وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وذلك لنظر مؤتمر األطراف

ألطراف في في اجتماعها التاسع والسالمة األحيائية ألطراف في بروتوكول قرطاجنة لوا، الرابع عشر
، بهدف تعزيز التماسك في تنفيذ وتشغيل العناصر المشتركة لجميع في اجتماعها الثالث بروتوكول ناغويا

  مكونات اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
معلومات الحصول وتقاسم المنافع كجزء من عملية التقييم  يقرر استعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل  )ح(

  من البروتوكول؛ 31لتقييم فاعلية البروتوكول المنصوص عليها في المادة  واالستعراض
يرحب بالجهود التي تبذلها األطراف، وغير األطراف، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لجعل   )ط(

  ومات الحصول وتقاسم المنافع؛المعلومات متاحة في غرفة تبادل معل
على نشر جميع المعلومات اإللزامية المتوافرة على المستوى  ،يحث األطراف التي لم تفعل ذلك بعد  )ي(
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفقا لبروتوكول ناغويا، في أقرب وقت ممكن، بهدف إتاحة  فيالوطني 

ة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بحلول االجتماع الثالث لمؤتمر جميع المعلومات المتوافرة الحالي
  ؛األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

يشجع غير األطراف، والمنظمات الدولية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة   )ك(
  في أقرب وقت ممكن؛ ،إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع المعنيين على تقديم المعلومات ذات الصلة

نشر المعلومات واستخدام غرفة تبادل على يطلب إلى األمين التنفيذي أن يشجع، رهنا بتوافر الموارد،   )ل(
األصلية معلومات الحصول وتقاسم المنافع عن طريق تقديم الدعم التقني لألطراف وغير األطراف، فضال عن الشعوب 

  والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، حسب االقتضاء؛
يدعو األطراف، وغير األطراف، والمنظمات الدولية، والمصارف اإلنمائية اإلقليمية والمؤسسات المالية   )م(

  .وتقاسم المنافع األخرى إلى تقديم موارد مالية لتمكين األطراف من المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات الحصول
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  المرفق األول
  )2016- 2015(أنشطة بناء القدرات في مجال غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 

 عدد المشاركين التاريخ والمكان النشاط

لتقديم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  حلقة دراسية شبكية 13
ية، واإلسبانية اإلنجليزية، والفرنس(المنافع بأربع لغات مختلفة 

 )والبرتغالية

إلى  2014أيلول /من سبتمبر
 2015نيسان /أبريل

مشاركا من  117
 بلد 52

 ي على غرفة تبادل معلومات الحصولعمليب الرحدث جانبي للتد
تقاسم المنافع على هامش االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية و

 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  2015ين الثاني تشر/نوفمبر 4

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في مؤتمر  عرض عن
 "فهم الحصول وتقاسم المنافع"غرفة التجارة الدولية بشأن 

 2015أيلول /سبتمبر 29- 28
 )باريس(

 

المنافع  تقاسمتم إدراج جلسة عن غرفة تبادل معلومات الحصول و
بادل المعلومات التابعة التفاقية في حلقة العمل اإلقليمية آللية غرفة ت

 يكا وبننجالتنوع البيولوجي التي نظمتها بل

منطقة البلدا من  12 )بنن( 2016شباط /فبراير
 ةفريقياأل

حلقة عمل تدريبية بشأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 
 المنافع قبل االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ

 2016أيار /مايو 1األحد، 
 )مونتريال، كندا(

بلدا كانت ممثلة  13
سلطات النشر (

ونقاط االتصال 
 )الوطنية

حدث جانبي بشأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 
 على هامش االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ

 2016أيار /مايو 4األربعاء، 
 )مونتريال، كندا(

36 

وتقاسم المنافع في الدورة  عرض عن غرفة تبادل معلومات الحصول
الملكية الفكرية المعنية بالثالثة عشرة للجنة الحكومية الدولية 

 والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

 3أيار إلى /مايو 30
جنيف، ( 2016حزيران /يونيو

 )سويسرا

 

حلقة عمل بشأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع دعما 
ناغويا في  مرفق البيئة العالمية إلحداث تقدم في بروتوكوللمشروع 

 نظمها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،بلدان منطقة الكاريبي

، 2016تموز /يوليو 22و 21
 كينغستون، جامايكا

20 

تم إدراج عنصر عن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 
ن المعارف التقليدية في حلقتي عمل إقليميتين نظمتهما األمانة ع

 واالستخدام المألوف المستدام

كانون األول /ديسمبر 18 – 14
سان جون، أنتيغوا ( 2015

  )وباربودا
 بنما( 2016أيار /مايو 27-  23

 )سيتي، بنما

85 
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 عدد المشاركين التاريخ والمكان النشاط

تم إدراج عنصر عن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 
المنظمة الدولية مع في حلقة عمل تدريبية نظمتها األمانة باالشتراك 

بشأن وضع األطر القانونية لتنفيذ بروتوكول  (IDLO)لقانون التنمية 
 ناغويا

 2016تموز /يوليو 16- 11
بالنسبة للبلدان  ،)الهاي(

األفريقية وبلدان الكاريبي 
  المتحدثة باإلنجليزية

 2016تموز /يوليو 22- 18
آلسيا والمحيط ) بالي، إندونيسيا(

  الهادئ
 2016يلول أ/سبتمبر 9- 5
ألمريكا ) ، غواتيماالأنتيغوا(

 الالتينية

60 

لمستخدمي الموارد الجينية، نظمتها غرفة  شبكيةحلقة دراسية 
 التجارة الدولية

، 2016تشرين األول /أكتوبر 5
 عبر االنترنت
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  المرفق الثاني
  اسم المنافع في المستقبل من قبل األمانةاألهداف اإلرشادية واألولويات لتنفيذ وإدارة غرفة تبادل معلومات الحصول وتق

 ترتيب التنفيذ  األهداف واألنشطة ذات األولوية العالية

  عالي ملء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدامها المتزايد: 1الهدف 

  :التوعية والمشاركة

 عالي لمشاركة والتوعيةفعالة بشأن ااالستمرار في حملة 

 عالي )سكايب، البريد اإللكتروني، الهاتف، مكتب المساعدة بالدردشة المباشرة(م التقني عند الطلب تقديم الدع

 متوسط تشجيع ونشر موارد بناء القدرات من أجل استخدام غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

  :بناء القدرات

 عالي للتعلم اإللكتروني وحدةتطوير 

 عالي )مع الترجمة(ية تدريجإعداد إرشادات 

 متوسط دعم التدريب، حسب الضرورة

 منخفض )مثل الفرص(إعداد أشكال موحدة لبناء القدرات 

 منخفض رض المعلومات عن بناء القدرات من أجل بروتوكول ناغوياعتحسين 

  :التشغيل البيني والتعاون

 متوسط طبيقاتزيادة التوعية وتقديم الدعم التقني الستخدام برمجة واجهة الت

 متوسط تيسير تبادل المعلومات مع قواعد البيانات أو األنظمة الوطنية

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية (استكشاف التعاون مع الصكوك والمنظمات ذات الصلة 
 تعددة األطرافبوابة األمم المتحدة للمعلومات المتعلقة باالتفاقات البيئية الم، و(ITPGRFA)والزراعة 

(InforMEA)االتحاد العالمي للمجموعات االستنباتية، و (WFCC) 

 منخفض

  

باللغات وتشغيل خاصياتها الوظيفية ترجمة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع : 2الهدف 
 الست لألمم المتحدة 

 عالي

 عالي )األشكال الموحدة والصفحات الشبكية(نافع معلومات الحصول وتقاسم المتنفيذ الترجمة اليدوية لغرفة تبادل 

 متوسط )بما في ذلك غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع( إعداد آلية ترجمة آللية غرفة تبادل المعلومات

  

 عالي الخاصيات الوظيفيةوتحسين  صيانة: 3الهدف 

 عالي )جارية(إجراء صيانة عامة للموقع الشبكي 

 عالي ظائف الحالية وإصالح األعطال وفقا للتعقيبات المستلمةتحسين الو



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3 
Page 23 
 

 ترتيب التنفيذ  األهداف واألنشطة ذات األولوية العالية

 عالي البطيئة االنترنت لوصالتلموقع الشبكي، وخاصة بالنسبة االستخدام األمثل ل

 متوسط سيةرئية والكلمات الموحدال المفرداتتحسين محرك البحث واألدوات إلدارة 

 متوسط ت اللجنة االستشارية غير الرسميةتنفيذ الخصائص الجديدة حسب الضرورة ووفقا لتعقيبا

 منخفض تحسين تطابق المتصفحات

 منخفض والشاشات صغيرة الحجم) الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية(خرى األ ةألجهزاستحابة مدى اتحسين 

 منخفض إعداد أدوات إلدارة المعلومات عن تنظيم وتوحيد قواعد البيانات

 لتي أعدتالتعاون مع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية استنادا إلى األدوات با(إعداد محلل للتقارير 
 )هال

 منخفض

  

 متوسط  التابعة لالتفاقية التكامل مع آلية غرفة تبادل المعلومات: 4الهدف 

 عالي لتكنولوجيا المعلوماتالمتشاركة دعم التكامل الخلفي والفاعلية في صيانة البنية التحتية 

العمل السليم لتطبيقات الويب والخدمات المتصلة بها لضمان تلقائي متكامل وصد رو اختبار إعداددعم 
 للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 متوسط

 متوسط استكمال العمل بشأن بيئة التطوير

 متوسط وتنفيذ الموقع الشبكي ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واستراتيجية االتصاالت طويرتدعم 

تاحتها على غرفة تبادل معلومات ان السجالت المقدمة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات يتم ضمان أ
 الحصول وتقاسم المنافع، والعكس صحيح

 منخفض

إعداد طرائق تشغيل مشتركة آللية غرفة تبادل المعلومات في اتفاقية التنوع البيولوجي، وغرفة تبادل 
 فة تبادل معلومات السالمة األحيائيةوغر معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 منخفض

 

________  


