
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال1-4البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

      الحصول وتقاسم المنافع9/12المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  هاء بشأن الحصول وتقاسم المنافع،- ألف8/4 دال و7/19 بمقرريه إذ يذكُر
واألحكـام  ) ي(8صص المعني بالمـادة      جيم بشأن تعاون وإسهام الفريق العامل المخ       8/5 بمقرره   وإذ يذكُر أيضا  

  لحصول وتقاسم المنافع،لة بها، في إنجاز مهمة الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص صلالمت
بأن خطوط بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنـافع              وإذ يذكُر كذلك    

  التشريع الوطني،الناشئة عن استخدامها تسهم في إعداد 
، التي تطالـب باتخـاذ إجـراءات        خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة       من) س(44 بالفقرة   إذ يذكُر 

للتفاوض في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، بشأن وضع نظام دولي لتـشجيع                  "
  ،"لمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةوحماية التقاسم العادل وا

لحـصول  لتقريري االجتماعين الخامس والسادس للفريق العامل المفتوح العـضوية المخـصص             فيوبعد النظر   
 إلـى   8، المنعقدين على التوالي، في مونتريال من        )UNEP/CBD/COP/9/6  و UNEP/CBD/COP/9/5(وتقاسم المنافع   

  ، 2008كانون الثاني / يناير25 إلى 21، وفي جنيف من 2007األول تشرين / أكتوبر12
نظـام  البأهمية رفع مستوى التوعية لزيادة فهم الحصول وتقاسم المنافع في ضوء اإلعداد الجاري لوضـع         وإذ يقر   

  دولي والتفاوض بشأنه،ال
ت والمنظمـات الدوليـة المعنيـة       بالدور المحتمل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واألطراف، والحكوما       وإذ يعترف   

  األخرى في مواصلة اإلسهام في زيادة التوعية وفي تنمية القدرات،
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 13 فـي  المعتمـد مـن الجمعيـة العامـة        1 بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية        وإذ يحيط علما  
  ،2007أيلول /سبتمبر

عة لالتفاقية كأداة لتسهيل نشر وتبادل المعلومـات بـشأن          بالدور المحتمل آللية غرفة تبادل المعلومات التاب      وإذ يقر   
  الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع،

باالتفاقات واألعمال األخرى المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وتقاسـم المنـافع الناشـئة عـن                وإذ يرحب   
 2أن الموارد الوراثية النباتيـة لألغذيـة والزراعـة،   استخدامها في مختلف المحافل، وخصوصا في إطار المعاهدة الدولية بش 

  3 التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،ألغذية والزراعةلة الموارد الوراثية هيئلوبرنامج العمل المتعدد السنوات 
ول وتقاسـم   نظام الدولي بشأن الحص   البأهمية مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في صياغة وإبرام         وإذ يعترف   

  المنافع،
 ويقـرر لحصول وتقاسم المنافع،    ل بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص          يرحب  -1

  لنظام الدولي؛والمفاوضات اإلضافية لصياغة الهذا المقرر هو أساس األول بأن يكون المرفق 
 وتقاسم المنافع لالنتهاء من صـياغة       لحصوللللفريق العامل المفتوح العضوية المخصص       تعليماتهيكرر    -2

وإبرام النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع في أقرب وقت ممكن قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، وفقا للمقر                  
   ألف؛8/4  دال والمقرر7/19

جتمـاع العاشـر   إلى الفريق العامل لالنتهاء من وضع النظام الدولي وتقديمه إلى االيصدر تعليمات أيضا      -3
 والمـادة   15صكوكا للتنفيذ الفعال ألحكام المادة      /لمؤتمر األطراف كي ينظر فيه ويعتمده في اجتماعه العاشر باعتباره صكا          

  هذه الصكوك؛/التفاقية وأهدافها الثالثة، دون اإلخالل بأي نتيجة تتعلق بطبيعة مثل هذا الصكمن ا) ي(8
التقنيـين المعنـي بإعـداد شـهادة معتـرف بهـا دوليـا               بنتيجـة اجتمـاع فريـق الخبـراء          يرحب  -4

، UNEP/CBD/WG-ABS/5/7 (2007كـانون الثـاني     /األصل القانوني، الذي عقد في ليما فـي ينـاير         /المصدر/للمنشأ
  لحصول وتقاسم المنافع؛لمة لعمل الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص مه، وذلك كمساهمة )المرفق

لحصول وتقاسم المنافع ثالث مـرات قبـل        ل العامل المفتوح العضوية المخصص       أن يجتمع الفريق   يقرر  -5
  وينبغي أن يسبق كل اجتماع يومان من المشاورات اإلقليمية وبين األقاليم؛. االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

 خالل  لحصول وتقاسم المنافع  ل أن تعقد اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص          يقرر أيضا   -6
 مع مراعاة متطلبات المـادة  2010 وبحلول الربع الثاني من عام 2009، والربع الثالث من عام 2009الربع األول من عام  

  التفاقية؛من ا 28
هذه االجتماعات لمدة سبعة أيـام  كل اجتماع للفريق العامل من عقد يل، أن األموا رهنا بتوافر ، كذلك يقرر  -7

 ويقـرر  رح األطراف غير ذلـك فـي االجتمـاع   كما يلي ما لم تقتالفريق العامل هذه تماعات متتالية وأن تكون أغراض اج    
  :المكتب ذلك بالتشاور مع الرئيسين المتشاركين

                                                   
  .2007أيلول / سبتمبر13 الصادر في 61/295المرفق بقرار الجمعية العامة   1
  .3/2001المعتمد بموجب القرار   2
3  CGRFA-11/07/21.  
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إعداد نص تشغيلي بشأن الهدف، والمدى، واالمتثـال، والتقاسـم العـادل والمنـصف              : االجتماع السابع   )أ(
  للمنافع، والحصول؛

داد نص تشغيلي بشأن الطبيعة، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وبنـاء            إع: االجتماع الثامن   )ب(
  القدرات، واالمتثال، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول؛

تجميع جميع النصوص التشغيلية التي أعدت خالل االجتماعين السابع والثامن للفريـق            : االجتماع التاسع   )ج(
  العامل؛

 إلى الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، بعد التفـاوض بـشأن نـص                تعليمات ذلككيصدر    -8
تشغيلي شامل في اجتماعه السابع، أن يبدأ اجتماعه الثامن بالتفاوض بشأن الطبيعة، ويتبع ذلك تحديـد بوضـوح عناصـر                    

 وصياغة هذه األحكـام  ،نونا أو مزيج من االثنين ها من خالل تدابير ملزمة أو غير ملزمة قا        معالجتالنظام الدولي التي ينبغي     
  وفقا لذلك؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والمجتمعات األصـلية والمحليـة، وأصـحاب      يدعو    -9
 النظام  لمواصلة صياغة  حسبما يكون األمر مناسبا،      ، بما في ذلك نص تشغيلي     ،المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء ومقترحات     

، بالعالقة إلى العناصر الرئيسية الـواردة فـي المرفـق األول بهـذا               والتفاوض بشأنه  بشأن الحصول وتقاسم المنافع    دوليال
  ؛المبرر المنطقي المساندالمقرر، ويفضل مع 

  :عها في ثالث وثائق منفصلةتجيمع التعليقات المستلمة وجم إلى األمين التنفيذي يطلب  -10
  ه؛أي نص تشغيلي تم تقديم  )أ(
  ؛يمنطقمبرر الأي نص تشغيلي بما في ذلك الشرح وال  )ب(
  أي آراء ومعلومات أخرى؛  )ج(

، وتحديـد مـصادر     عليقات المـستلمة  حسب الموضوع، ووفقا للمرفق األول بهذا المقرر وحسبما هو مبين في الت           
لألطراف قبل ستين يوما مـن انعقـاد     الوثائق  هذه   إلى األمين التنفيذي إتاحة التجميع و      كذلكويطلب    المعلومات في التجميع  

  االجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛
االمتثـال؛  ) 1: ( معنيـة بمـا يلـي      ن إنشاء ثالثة أفرقة منفصلة من الخبراء التقنيـين والقـانونيي          يقرر  -11

شـروط  وترد . تقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المعارف ال ) 3(المفاهيم والشروط وتعاريف العمل والنهوج القطاعية؛ و       )2(
  ؛بهذا المقرر هذه األفرقة، بما في ذلك معايير اختيار الخبراء في المرفق الثاني تكليف

   إلى األمين التنفيذي أن يوصي بقائمة الخبراء والمراقبين المختارين للحصول على موافقة المكتب؛يطلب  -12
  :ن يتعاقد على إعداد دراسات عن المواضيع التالية إلى األمين التنفيذي أيطلب  -13

التطورات األخيرة في طرق تحديد الموارد الجينية استنادا بصورة مباشـرة إلـى تسلـسالت الحمـض                   )أ(
  النووي؛

 محددات عالميـة فريـدة     ورصد الموارد الجينية من خالل استعمال        تبعتحديد الوسائل الممكنة المختلفة لت      )ب(
  ذلك إمكانية تطبيق الخيارات المختلفة عمليا وتكاليفها ومنافعها؛ثابتة، بما في 
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كيف يمكن أن يكون النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنـافع متجانـسا مـع التكليفـات الـصادرة          )ج(
تـشرف  ا لها تبادليا وكيف يمكن أن يتواجد بجانبها حيث أنها هي الجهات التـي               مساندللصكوك والمحافل الدولية األخرى و    
التابعـة لمنظمـة األغذيـة    المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذيـة والزراعـة   على استخدام الموارد الجينية، مثل     

  والزراعة لألمم المتحدة؛
عامالت المرتبطة بعملية الوصول إلـى العدالـة فـي          مإعداد دراسة مقارنة للتكاليف الحقيقية وتكاليف ال        )د(

  المختلفة؛الواليات القضائية 
كيف يمكن ضمان االمتثال بما يتمشى والقانون العرفي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والقـانون             )ه(

  الوطني عبر الواليات القضائية، والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق اإلنسان والتجارة؟
، الخبـراء ذوي     للفريق العامـل   نالرئيسين المتشاركي  أن يدعو، بالتشاور مع      ي إلى األمين التنفيذ   يطلب  -14

  :الصلة إلى مساعدة الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، في الوقت المناسب، بشأن المسائل التالية
هل ينبغي فرض ضريبة اقتصادية للحصول على الموارد الجينية وما هو تبرير فرض هذه الـضريبة أو                   )أ(

  ن يكون أساس تقدير مثل هذه الضريبة؟ماذا ينبغي أهو االعتراض عليها؟ ما 
 المعلومات التي أنشأتها أمانة المعاهدة الدولية بشأن المـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة        ابيئة تكنولوجي   )ب(

   والزراعة للحصول على المواد التي تغطيها هذه المعاهدة الدولية؛ةوالزراعة التابعة لمنظمة األغذي
   المفاوضات؛أثناء هذه المسائل عند ظهورائل ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع الجوانب التقنية للمس  )ج(

األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصـحاب المـصلحة           يدعو    -15
 أسابيع قبل انعقـاد كـل       ستةوذلك  ها كل فريق من الخبراء،      جلعاالمعنيين إلى تقديم معلومات وآراء تتعلق بالقضايا التي سي        

  جتماع من اجتماعات فريق الخبراء؛ا
فريق الخبراء المعني باالمتثال والمفاهيم والشروط وتعاريف       ل عقد اجتماعا  إلى األمين التنفيذي أن ي     يطلب  -16

العامل المعنـي   العمل والنهوج القطاعية حتى تكون النتائج متاحة في الوقت المناسب كي ينظر فيها االجتماع السابع للفريق                 
فريق الخبراء المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية حتى تكـون           ل عقد اجتماعا بالحصول وتقاسم المنافع وأن ي    

  النتائج متاحة في الوقت المناسب كي ينظر فيها االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛
 إلـى الرئيـسين المتـشاركين       ويطلبمن أجل إحراز تقدم في المفاوضات       شاورات   أهمية الم  يشدد على   -17

ن  بـي الفاصلةللفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع أن يلعبا دورا هاما في تنظيم وتسهيل هذه المشاورات في الفترة  
العامـل المعنـي بالحـصول وتقاسـم     ريق نتائج هذه المشاورات في االجتماعات الالحقة للف  الدورات وأن يقدما تقريرا عن      

ويناشـد  األطراف وأصحاب المصلحة على تنظيم اجتماعات ومشاورات ثنائية وإقليمية وفيما بين األقـاليم؛             ويشجع   المنافع؛
  المانحين والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم الموارد المالية الالزمة لمثل هذا االجتماعات والمشاورات؛

الحكومات األخرى، والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على توفير           األطراف، و  يشجع  -18
السبل والوسائل للسماح بالتحضير الكافي وتسهيل المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحليـة فـي عمليـة التفـاوض                  

   جيم؛8/5دولي، وفقا للمقرر النظام الوصياغة 
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المجتمعات األصلية والمحليـة    يئات األخرى المهتمة باألمر إلى مساندة        األطراف، والمانحين، واله   يدعو  -19
حلقات عمل وطنية وإقليمية، وتقديم نتائجها إلى أفرقة الخبراء المعنية باالمتثال والمعـارف التقليديـة المرتبطـة                 ماليا لعقد   

  صول وتقاسم المنافع؛لفريق العامل المعني بالحعمل ا الجوانب األخرى لباإلضافة إلىبالموارد الجينية 
واألحكـام  ) ي(8المفتوح العضوية المعنـي بالمـادة       بين الدورات المخصص     إلى الفريق العامل     يطلب  -20

المتصلة بها أن يواصل التعاون واإلسهام في تحقيق التكليفات الصادرة إلى الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنـافع                  
 بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد     ان الخبراء التقنيين المعني   فريقيعن نتائج أعمال    عن طريق تقديم آراء مفصلة ومحددة       

 إلـى   يطلـب االمتثال وذلك كمدخالت في عمل الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، ولهذا الغـرض،               بالجينية و 
مـن   على األقـل  أشهر قبل ثالثة ، وذلك)ي(8ي بالمادة   إلى الفريق العامل المعن    الفريقان اناألمين التنفيذي إتاحة تقارير هذ    

   السادس؛اجتماعه
 مرفق البيئة العالمية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ برنامجه االستراتيجي بشأن بناء القـدرات                يدعو  -21

وتعبئة الموارد المتـوافرة  من أجل الحصول وتقاسم المنافع، وذلك لتمكين األطراف من صياغة وإبرام وتنفيذ النظام الدولي،           
 األطراف على االستفادة التامـة مـن     ويحث الخامسة،   زودلمرفق، وتقديم موارد مالئمة في فترة الت      زود الرابعة ل   فترة الت  في

  برامج مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك للتنفيذ التام لمواد االتفاقية التي تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع؛
 األمم المتحدة للبيئة، والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، بالتشاور الوثيق مـع             برنامج يدعو  -22

األمانة، إلى مساندة أو مواصلة مساندة وتسهيل المشاورات اإلقليمية وفيما بين األقاليم، حسب الحالة، من أجل تنفيذ أنـشطة                   
لمساهمة في زيادة الوعي بقضية الحصول وتقاسـم المنـافع بـين    تنمية القدرات ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع وإلى ا  

صانعي القرار، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، وتشجيع البلدان على إدراج األنشطة              
  المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في أولويات التمويل الخارجي؛

لى الحد األمثل عنصر الحصول وتقاسم المنافع في آليـة غرفـة تبـادل     األطراف إلى أن تستعمل إ  يدعو  -23
المعلومات التابعة لالتفاقية من أجل تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلـك المؤلفـات ذات                   

 األطـراف، والحكومـات     ويدعو،   إلى األمين التنفيذي   ويطلب الصلة والتشريعات، والدراسات التحليلية، ودراسات الحالة،       
األخرى، والمنظمات المعنية إلى اتخاذ تدابير إضافية لبناء قدرات األطراف المتعلقة بالوصـول إلـى آليـة غرفـة تبـادل                 

  .المعلومات واستعمالها
  المرفق األول
 النظام الدولي

  4   الهدف-أوال 
، بواسطة ما يلي علـى      ]وأهدافها الثالثة ] [2-19 و 16 و 1و) ي(8 و   15في المواد   [التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية     

  :وجه التحديد
وما يرتبط بها مـن معـارف       ] [ومنتجاتها] [ومشتقاتها[على الموارد الجينية،    ] الشفاف[الحصول  ] تنظيم] [تسهيل[[ •

 ]؛]تقليدية

                                                   
  .هذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  4
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] ومنتجاتهـا ] [ومشتقاتها[مها،  للمنافع الناشئة عن استخدا   ] الفعال[للتقاسم العادل والمنصف    ] الشروط والتدابير [كفالة   •
 ؛]ومنع سوء تخصيصها وسوء استعمالها] [وما يرتبط بها من معارف تقليدية[

ضمان االمتثال في بلدان المستخدمين للقوانين والمتطلبات الوطنية، بما فيها الموافقة المسبقة عن علـم والـشروط      [ •
ه الموارد أو الطرف الذي حصل على هذه المـوارد وفقـا            الذي يقدم هذ  ] المنشأ[المتفق عليها تبادليا من جانب بلد       

  ].التفاقية التنوع البيولوجي
مع مراعاة جميع الحقوق على هذه الموارد، بما فيها حقوق المجتمعات األصلية والمحلية، وضمان االمتثال للموافقة المسبقة                 [

  .]عن علم

  5   المدى-ثانيا 
  ) في االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع المقدمةعليقات للتوحدالنص الم (1الخيار 

] والمـشتقات، [المـوارد الجينـة،     ] الموارد البيولوجية و  [يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على           -1
ـ     ] [بهاالمرتبطة  [ن المعارف التقليدية    فضال ع ] والمنتجات[ ] طـة بـالموارد الجينيـة      المرتب ةومـشتقات المعـارف التقليدي

وفقـا لألحكـام ذات     ] [في حدود الوالية الوطنية وذات الطبيعة العابرة للحدود       )] [ي(8وفقا للمادة   [ والممارسات   تواالبتكارا
  ].اتفاقية التنوع البيولوجيفي الصلة 

  :، يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على1رهنا بأحكام الفقرة   -2[
الموارد الجينية التي تم الحـصول      ] [لـ] [نافع الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى      الم[  )أ(

  ؛]اتفاقية التنوع البيولوجي] [النظام الدولي[بعد سريان ] عليها
المنافع المستمرة الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى التي تم الحـصول عليهـا قبـل                  )ب[(
  .]]تفاقية التنوع البيولوجيسريان ا

  :ال يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على  -3
  ]الموارد الجينية البشرية؛[  )أ(
 29الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبـل سـريان مفعـول اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي فـي                    [  )ب(
المواد الجينية التي تم الحصول عليهـا قبـل التـصديق           ] [؛] ما أو قبل السريان بالنسبة لطرف     [1993كانون األول   /ديسمبر

  ]؛]والتي تزرع حتى اآلن خارج الموقع الطبيعي[الوطني على اتفاقية التنوع البيولوجي 
  ]المواد الجينية المتاحة بالفعل للجميع من قبل بلد المنشأ؛[  )ج(
المعاهدة الدولية بـشأن المـوارد      ] ية التي تغطيها  الموارد الجين ] [الواردة في المرفق األول من    ] [األنواع[[  )د(

  ]؛]ما لم تستخدم لغرض خارج أغراض هذه المعاهدة[الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
  ]الموارد الجينية، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية؛[  )ه(
  .]أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة جودة في الموارد الجينية المو[  )و(

                                                   
  .أو االتفاق عليهاهذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأنها   5
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والـسماح  [ما هو موجود من نظم    ] الحترام] المرونة[[ينبغي أن يوفر النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع          [  -4
  ].] بشأن الحصول وتقاسم المنافعاتخصصأخرى أكثر نظم دولية ] [بتنفيذ ومواصلة إعداد

  ]: يليإلى] خاصة] [عناية] [إيالء[برام النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع يجب عند مواصلة صياغة وإ[  -5[
الموارد الجينية التي تغطيها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة التابعـة     [  )أ(

  ]ألغذية والزراعة؛غراض اكاثر أو التدريب أل األغذية والزراعة حينما يتم الحصول عليها ألغراض البحوث أو التةلمنظم
  ]ية الحيوانية لألغذية والزراعة؛وراثالموارد ال[  )ب(
  ]لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛لية التي تغطيها لجنة الفاو وراثالموارد ال[  )ج(
  ]؛)UPOV( االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتاتالعالقة مع [  )د(
الملكيـة  المعنيـة ب اللجنة الحكوميـة الدوليـة    ] بما في ذلك   [المنظمة العالمية للملكية الفكرية   األعمال في   [  )ه(

  ]؛)الفولكلور(الفنون الشعبية ية والمعارف التقليدية ووراثوالموارد الالفكرية 
  ]؛الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية[  )و(
  .]]أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة الموارد الجينية الموجودة في [  )ز(

  2الخيار 
التـي  وابتكـارات وممارسـات     تقليدية  يطبق النظام الدولي على جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف             

تغطيها اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة االلتزامات الدولية األخرى، مع استبعاد الموارد الجينيـة البـشرية والمـوارد                  
  .الجينية الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية

  3الخيار 
  :يغطي ما يلي  -1

o          الناشـئة عـن اسـتعمال       الحصول على الموارد الجينية والنهوض بالتقاسم العادل والمنصف وصون المنافع 
 ؛ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجيألحكام لالموارد الجينية وفقا 

o  ي(8المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات وفقا للمادة.(  
  :سيكون خارج مدى النظام ما يلي  -2

o            كـانون  / ديـسمبر  29ي في   الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعول اتفاقية التنوع البيولوج
 ؛1993األول 

o الموارد الجينية البشرية.  
إن النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يجـب أن يـوفر مرونـة       -3

 بإمكاناتهـا   الحترام النظم الدولية المتخصصة األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنـافع، والـسماح بتنفيـذها، واالعتـراف               
  .وتطويرها

  :سيعطى اعتبار خاص لما يلي  -4
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o                 الموارد الجينية التي تشملها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة التابعـة لمنظمـة
 األغذية والزراعة عندما يتم الحصول على هذه الموارد لغرض البحث أو التربية أو التدريب ألغـراض األغذيـة                 

 والزراعة؛

o  العالقة مع االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتات(UPOV)؛ 

o الموارد الجينية البحرية الموجودة في مناطق خارجة عن نطاق الوالية الوطنية؛ 

o  ؛أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة الموارد الجينية الموجودة في 

o  والزراعة؛الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية 

o    الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليديـة والفنـون الـشعبية    اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكيةالعمل مع 
 ؛)ويبو(التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ) الفولكلور(

o نظمة األغذية والزراعةالموارد الجينية داخل إطار هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لم.  
     العناصر الرئيسية-ثالثا 

  المنصف للمنافعو  العادلالتقاسم    -ألف 
  :عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1

  الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  ▄ )1
  متفق عليها تبادلياالمنافع التي سيتم تقاسمها على أساس الشروط ال  ▄ )2
  أو غير النقدية/المنافع النقدية و  ▄ )3
  الحصول على التكنولوجيا ونقلها  ▄ )4
  تقاسم نتائج البحث والتطوير على أساس شروط متفق عليها تبادليا  ▄ )5
  أو التطوير المشترك في أنشطة البحث/المشاركة الفعالة في أنشطة البحث، و  ▄ )6
  اة في المفاوضاتآليات للنهوض بالمساو  ▄ )7
  زيادة التوعية  ▄ )8
تدابير لضمان مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في الشروط المتفق عليها تبادليـا وتقاسـم                 ▄ )9

  المنافع مع حائزي المعارف التقليدية
-جتماعيـة اسـتخدامه المـستدام والتنميـة اال   وآليات لتشجيع توجيه المنافع نحو حفظ التنوع البيولوجي          ▄ )10

  االقتصادية، وال سيما األهداف اإلنمائية لأللفية وفقا للتشريعات الوطنية
  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2

  وضع شروط ومعايير دولية دنيا  )1
  تقاسم المنافع بالنسبة لكل استعمال  )2
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  ر الحدودخيارات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال يتضح المنشأ أو في حاالت عبو  )3
  إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود  )4
  وضع قوائم لنصوص نموذجية الحتمال إدراجها في اتفاقات نقل المواد  )5
  االستعمال المعزز لخطوط بون التوجيهية  )6

  6    الحصول على الموارد الجينية-باء 
  م الدوليعناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظا  -1

  االعتراف بالحقوق السيادية لألطراف وسلطتها في تقرير الحصول  ▄ )1
  الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  ▄ )2
  والشفافية بالنسبة لقواعد الحصولاليقين القانوني، والوضوح   ▄ )3

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2
  قواعد الحصول بدون تمييز  )1
لمساندة االمتثـال   ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بشأن الحصول        (ر دولية للحصول    معايي  )2

  فيما بين الواليات الوطنية
  إعداد نموذج دولي للتشريع المحلي  )3
  تقليل النفقات اإلدارية وتكاليف المعامالت إلى أدني حد ممكن  )4
  ة للحصول لغرض البحث غير التجاريقواعد مبسط  )5

      االمتثال-م جي
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1

  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  ▄ )1
  أنشطة زيادة التوعية  )أ(

  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  ▄ )2
  آليات لتبادل المعلومات  )أ(
  شهادة معترف بها دوليا صادرة من سلطة محلية مختصة  )ب(

  .عداد أدوات إلنفاذ االمتثالإ  )3
  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2

  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1

                                                   
  .ال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام الدولي  6
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  سوء االستعمال/فهم دولي لسوء التخصيص  )أ(
  قوائم قطاعية لنصوص نموذجية التفاقات نقل المواد  )ب(
  مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين  )ج(
  فضل الممارساتتعريف مدونات سلوك أ  )د(
وكاالت تمويل البحث تلزم المستخدمين الذين يتلقون أموال للبحث باالمتثال لمتطلبـات محـددة           )ه(

  للحصول وتقاسم المنافع
  إقرار من طرف واحد صادر عن المستخدمين  )و(
لمـساندة  ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بشأن الحصول   (معايير دولية للحصول      )ز(

  متثال فيما بين الواليات الوطنيةاال
  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2

  أنظمة التتبع واإلبالغ  )أ(
  تكنولوجيا المعلومات ألغراض التتبع  )ب(
  متطلبات اإلفصاح  )ج(
  تعريف نقاط التفتيش  )د(

  :إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3
  الحصول وتقاسم المنافعتدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إنفاذ ترتيبات   )أ(
  :آليات لتسوية المنازعات  )ب(

  فيما بين الدول  )1(
  القانون الدولي الخاص  )2(
  آليات بديلة لحل المنازعات  )3(

  إنفاذ األحكام وقرارات التحكيم فيما بين الواليات الوطنية  )ج(
ـ              )د( افع لمـساعدة   إجراءات لتبادل المعلومات بين نقاط االتصال الوطنية للحـصول وتقاسـم المن

المقدمين على الحصول على المعلومات ذات الصلة في حاالت محددة من االنتهاكات المزعومة             
  لمتطلبات الموافقة المسبقة عن علم

  التعويضات والعقوبات  )ه(
  نون العرفي ونظم الحماية المحليةتدابير لضمان االمتثال للقا  )4

  7 الجينية    المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد-دال 

                                                   
  .ال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام الدولي  7
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  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1
تدابير تضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال المعـارف التقليديـة مـع حـائزي                   ▄ )1

  من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8المعارف التقليدية وفقا للمادة 
  صول على المعارف التقليدية وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمعتدابير تضمن أن يتم الح  ▄ )2
  تدابير لمعالجة استعمال المعارف التقليدية في سياق ترتيبات تقاسم المنافع  ▄ )3
  تعريف أفضل الممارسات لضمان احترام المعارف التقليدية في البحوث المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  ▄ )4
  عارف التقليدية في إعداد النصوص النموذجية التفاقات نقل الموادإدراج الم  ▄ )5
  تعريف الفرد أو السلطة التي تمنح حق الحصول وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  ▄ )6
  الحصول بموافقة حائزي المعارف التقليدية  ▄ )7
  عدم الحصول على المعارف التقليدية بطريقة ملتوية أو باإلكراه  ▄ )8

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2
الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا لحائزي المعارف التقليدية، بما فـيهم المجتمعـات         )1

  األصلية والمحلية، عندما يتم الحصول على المعارف التقليدية
  ي وسياساتها المحليةوضع خطوط إرشادية دولية لمساعدة األطراف في إعداد تشريعها المحل  )2
إقرار على الشهادة المعترف بها دوليا عما إذا كانت هناك أي معارف تقليدية ذات صـلة وعـن هويـة                      )3

  مالكي المعارف التقليدية
  ارف التقليدية على مستوى المجتمعتوزيع المنافع الناشئة عن المع  )4

      القدرات- هاء 
  اجها في النظام الدوليعناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدم  -1

  :تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة بغرض ما يلي  ▄ )1
  وضع التشريع الوطني  )أ(
  المشاركة في المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات بشأن إبرام العقود  )ب(
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج(
  وضع واستعمال وسائل التقييم  )د(
  لبيولوجي ودراسات البحوث والتصنيف المرتبطة بهالتنقيب ا  )ه(
  رصد االمتثال وإنفاذه  )و(
  استعمال الحصول وتقاسم المنافع في أغراض التنمية المستدامة  )ز(

  عمليات تقييم ذاتي للقدرات الوطنية التي ستستعمل كخطوط إرشادية للمتطلبات الدنيا لبناء القدرات  ▄ )2
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   والتعاون فيهاتدابير لنقل التكنولوجيا  ▄ )3
  تدابير خاصة لبناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية  ▄ )4
  وضع قوائم لنصوص نموذجية الحتمال إدراجها في اتفاقات نقل المواد  ▄ )5

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2
  إنشاء آلية مالية  )1

  الطبيعة    -رابعا 
  8طبيعة النظام الدوليات بشأن حمقترلتجميع ل

  توصية الرئيسين المتشاركين للفريق العامل  -1
  الخيارات

  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  -1
  مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية والصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونية  -2
 صك غير ملزم  -3

  المقترحات المقدمة  -2
  1الخيار 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشدد النظام علـى اإلنفـاذ           . الوجهة القانونية يجب أن يكون النظام الدولي ملزما من        
 يشير إلى التعارض مع القانون الدولي الخاص في المقام األول، ألن ذلك ليس مكلفـا                وأالبشكل تعاوني أكبر بين األطراف      

  .فحسب، بل يشكل أيضا عبئا على البلدان التي تفتقر إلى الموارد
  2الخيار 

  د ملزم من الوجهة القانونيةصك واح  -1
   الصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونيةأو/مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و  -2
  صك غير ملزم  -3

  3الخيار 
يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد ملزم من الوجهة القانونية يحتـوي علـى مجموعـة مـن المبـادئ                     

  .ير لالمتثال واإلنفاذوالمعايير والقواعد وتداب
  4الخيار 

                                                   
  .هذه المقترحات لم يتم مناقشتها، أو التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  8
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: وفي الوقت الحالي، تقترح اليابان ما يلـي       . يجب مناقشة الطبيعة بعد إتمام المداوالت حول محتوي النظام الدولي         
يمكن أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر غير ملزم من الوجهة القانونية ضمن مجموعة من المبادئ والمعـايير                     

  .اءات صنع القراروالقواعد وإجر
  5الخيار 

أو الـصكوك  /يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر من الصكوك الملزمة من الوجهـة القانونيـة و    
جراءات، ذات الطابع الملزم وغير الملزم مـن الوجهـة          اإل، ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد و       غير الملزمة 

  .القانونية
  المرفق الثاني

   المنشأة أفرقة الخبراءشروط تكليف   :أوال
  9/12 من المقرر 11في الفقرة 

  فريق الخبراء المعني باالمتثال    - ألف
 لمواصلة دراسة مسألة االمتثال من أجل مـساندة الفريـق      المعني باالمتثال  أنشئ فريق الخبراء التقنيين والقانونيين      -1

 فريق الخبراء المشورة القانونية، وحسبما يكون ذلك مناسبا، التقنية، بما فـي             ويقدم. العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع    
  :المسائل التالية وسيعالج فريق الخبراء .أو سيناريوهات/ذلك، حيثما يكون األمر مناسبا، خيارات و

  :جلما هي أنواع التدابير المتاحة، أو التي يمكن إعدادها، في القانون الدولي العام والخاص من أ  )أ(
  :تسهيل، مع إيالء اهتمام خاص بالعدالة واإلنصاف، ومراعاة التكاليف والفعالية  )1(

  في ذلك اآلليات البديلة لحل النزاعات؛الوصول إلى العدالة، بما   )أ
  وصول المشتكين األجانب إلى المحاكم؛  )ب

  األحكام عبر الواليات القضائية؛ االعتراف المتبادل وإنفاذ مساندة  )2(
   والجزاءات في المسائل المدنية والتجارية والجنائية؛للتعويضوفير الوسائل الشرعية ت  )3(

من أجل ضمان االمتثال للتشريعات والمتطلبات الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك الموافقة المسبقة عـن   
  علم والشروط المتفق عليها تبادليا؛

  عية المتاحة لتعزيز امتثال مستخدمي الموارد الجينية األجنبية؛ما هي أنواع التدابير الطو  )ب(
 وسوء استعمال الموارد الجينيـة      تخصيصالنظر في كيف يمكن للتعاريف المتفق عليها دوليا بشأن سوء             )ج(

ة تتعارض  لى الموارد الجينية أو استعمالها بصور     ع االمتثال في حاالت الحصول      ساندوما يرتبط بها من معارف تقليدية أن ت       
  شروط متفق عليها تبادليا؛مع التشريعات الوطنية أو بدون وضع 

  عرفي للمجتمعات األصلية والمحلية؟تدابير االمتثال في الحسبان القانون الكيف يمكن أن تأخذ   )د(
للبحوث ذات األغراض غير التجارية، وفي حالة       خاصة  تحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير امتثال            )ه(

ـ  التحديات الناشئة عن     تواجهجود حاجة لذلك، كيف يمكن لهذه التدابير أن         و أو المـستخدمين،   /الغـرض و  فـي    اترالتغيي
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أو /وخاصة إذا وضعنا في االعتبار التحدي الناشئ عن نقص االمتثال لتشريعات الحصول وتقاسـم المنـافع ذات الـصلة و                 
  .الشروط المتفق عليها تبادليا

الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية ومكونا من ثالثين خبيرا ترشحهم األطـراف وعـشرة              يجب أن يكون فريق       -2
مراقبين، بما فيهم ثالثة مراقبين من المجتمعات األصلية والمحلية ترشحهم هذه المجتمعات، ويكون عدد المراقبين المتبقـي                  

األكاديميـة والمنظمـات غيـر    /والمؤسسات البحثيـة ، قطاع الصناعةمن جملة هيئات، مثل المنظمات واالتفاقات الدولية، و     
  .الحكومية

  فريق الخبراء المعني بالمفاهيم والشروط وتعاريف العمل والنهوج القطاعية  - باء
معني بالمفاهيم والشروط وتعـاريف العمـل والنهـوض القطاعيـة،           الخبراء التقنيين والقانونيين    من  أنشئ فريق     -1

دة الفريق العامـل المعنـي بالحـصول    ع من أجل مساوط وتعاريف العمل والنهوج القطاعيةالمفاهيم والشرلمواصلة دراسة   
. أو سـيناريوهات  /، خيـارات و   الحالـة  لقانونية والتقنية، بما في ذلك، حسب     ويقدم فريق الخبراء المشورة ا    . وتقاسم المنافع 

  : فريق الخبراء المسائل التاليةعالجوسي
آثار كل  هي  هم الموارد البيولوجية والموارد الجينية والمشتقات والمنتجات وما         ما هي الوسائل المختلفة لف      )أ(  

فهم بالنسبة إلعداد العناصر الرئيسية للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما فـي ذلـك بالعالقـة إلـى األنـشطة        
  القطاعية ودون القطاعية وبالعالقة إلى البحوث التجارية وغير التجارية؟

 االستعمال المختلفة للموارد الجينية بالعالقة إلى األنشطة القطاعية ودون القطاعية في سـياق    أشكالتحديد    )ب(
  التفاقية؛في ا 15 من المادة 7الفقرة 

تحديد ووصف خصائص القطاع المحددة لترتيبات الحصول وتقاسم المنـافع وتحديـد االختالفـات، إن                 )ج(
  وجدت، بين النهوج في القطاعات؛

ما هي مجموعة الخيارات والنهوج ألخذ هذه الخصائص المختلفة في الحسبان والتـي قـد تـؤدي إلـى               )د(
  الحصول وتقاسم المنافع في مختلف القطاعات؟ذات صلة بالتماسك فيما يتعلق بالممارسات 

طـراف ومـا    يجب أن يكون فريق الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية ومكونا من ثالثين خبيـرا ترشـحهم األ                  -2
  :مجموعه خمسة عشر مراقبا من

 وحـدائق النباتـات وحـائزي       ،األكاديمية/القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والمؤسسات البحثية         )أ(
  مجموعات خارج المواقع الطبيعية اآلخرين؛

  ، والمنظمات غير الحكومية؛المنظمات واالتفاقات الدولية  )ب(
  .والمحلية ترشحهم المجتمعات نفسهامن المجتمعات األصلية ثالثة ممثلين بما في ذلك   )ج(

  فريق الخبراء المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  - جيم
لمواصلة دراسـة   المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية       الخبراء التقنيين والقانونيين    من  أنشئ فريق     -1

ويقـدم  . دة الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع      ع من أجل مسا   دية المرتبطة بالموارد الجينية   المعارف التقلي مسألة  
 يعالج فريـق الخبـراء    وس. أو سيناريوهات /، خيارات و  لقانونية والتقنية، بما في ذلك، حسب الحالة      فريق الخبراء المشورة ا   

  :المسائل التالية
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  واستخدامها؟تقليدية معارف ما يرتبط بها من لموارد الجينية وما هي العالقة بين الحصول على ا  )أ(
ـ نظام الما هي اآلثار العملية التي ينبغي أن تراعى عند صياغة وإبرام              )ب( دولي اسـتنادا إلـى مجموعـة    ال

يديـة  اإلجراءات على مستوى المجتمعات والنظم العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية لتنظيم الحصول على المعـارف التقل              
  المرتبطة بالموارد الجينية على مستوى المجتمعات؟

ـ ينى المجتمعات لتحديد مدى قـدرة القـوا       تحديد مجموعة اإلجراءات على مستو      )ج(  للمجتمعـات  ةن العرفي
تقليدية علـى مـستوى المجتمعـات       ما يرتبط بها من معارف      األصلية والمحلية على تنظيم الحصول على الموارد الجينية و        

  بالنسبة للنظام الدولي؛وأهميتها 
تدابير ضمان االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليهـا تبادليـا     ساند أيضا   إلى أي مدى ت     )د(

استخدام المعـارف التقليديـة     على  لمجتمعات األصلية والمحلية    من ا  الموافقة المسبقة عن علم      تساند أيضا  15بموجب المادة   
  لديها؟

صر والجوانب اإلجرائية للموافقة المسبقة عن علم لحائزي المعارف التقليدية المرتبطـة فـي              تحديد العنا   )ه(
حالة الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية مع مراعاة أيضا السياقات العابرة للحـدود المحتملـة لهـذه       

  المعارف التقليدية وتحديد أمثلة عن أفضل الممارسات؛
ك أساس للموافقة المسبقة عن العلم لدى المجتمعات األصلية والمحلية بالمقارنة بالمعارف التقليدية             هل هنا   )و(

  المرتبطة بالموارد الجينية في القانون الدولي؟ وإذا كان الحال كذلك، كيف يمكن أن ينعكس ذلك في النظام الدولي؟
تنفيذ البارزة، التـي تواجـه إدراج المعـارف         تقييم الخيارات، والنظر في الصعوبات العملية وتحديات ال         )ز(

معترف بها دوليا تصدرها السلطة المحلية المختصة وذلك عن طريـق           محتملة  التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في شهادة       
ي النظر أيضا في إمكانية إصدار إعالن لمثل هذه الشهادة فيما يتعلق بما إذا كانت هناك معارف تقليديـة ومـن هـم حـائز            

  ؛ ذوي الصلةالمعارف التقليدية
  كيف يمكن تحديد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في سياق الحصول وتقاسم المنافع؟  )ح(

يجب أن يكون فريق الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية ومكونا من ثالثين خبيرا ترشحهم األطـراف وخمـسة                    -2
بين من المجتمعات األصلية والمحلية ترشحهم هذه المجتمعات، ويكـون عـدد المـراقبين              عشر مراقبا، بما فيهم سبعة مراق     

كاديميـة والمنظمـات    األ/، والمؤسسات البحثية  قطاع الصناعة المتبقي من جملة هيئات، مثل المنظمات واالتفاقات الدولية، و        
  .غير الحكومية

  .ية والمحلية، حيثما يكون األمر ممكناتُشجع األطراف أيضا على ترشيح خبراء من المجتمعات األصل  -3
  

---- 
 


