
  

  
طبـع عـدد   ،  األمم المتحدة محايدة مناخيـا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل            

  .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة

 المفتوح العضوية المخصص ق العاملالفري
  لحصول وتقاسم المنافعالمعني با

  سابعالاالجتماع 
  2009نيسان / أبريل8- 2باريس، 

  
  ،األطراف، والحكومات مقدم من التجميع للنص التشغيلي

  المعنيينوالمنظمات الدولية، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 
  لنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، لبخصوص العناصر الرئيسية 

  9/12 بالمقرر ولالمذكورة في المرفق األو
  ضميمة

   من البرازيل بالنيابة عن مجموعة البلدان نص مقدم
  المتقاربة التفكير ديدذات التنوع البيولوجي الش

  مذكرة من األمين التنفيذي
 من البرازيل بالنيابة عن مجموعة البلدان ذات التنوع البيولـوجي الـشديد             نص المقدم يوزع األمين التنفيذي طيه ال      -1

 اتفاقيـة    الصادر عن مؤتمر األطراف في     9/12لنص التشغيلي المقدم وفقا للمقرر      االمتقاربة التفكير، وذلك كضميمة لتجميع      
  .(UNEP/CBD/WG-ABS/7/4)التنوع البيولوجي 

لتـسهيل   ،9/12بـالمقرر   األول  األجزاء من النص المقدم التي تتعلق بالعناصر الواردة في المرفق           تم تظليل   وقد    -2
  . بهلمته األمانةتس وفيما عدا ذلك، يوزع النص في الشكل الذي .االرجوع إليه

  

 
CBD 

   
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/WG-ABS/7/4/Add.1 
22 March 2009 

ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

  



UNEP/CBD/WG-ABS/7/4/Add.1 
2Page  
  

  

  عن مجموعة البلدان  من البرازيل بالنيابة نص مقدم
  ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير

  بروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  تفاقية التنوع البيولوجيال

     الهدف-أوال 
  XXالمادة 

  الهدف
  مـن  2-19 و 16 و 15و) ي(8 و 1 في المواد الواردة  ألحكام  لالتنفيذ الفعال   يتمثل الهدف من هذا البروتوكول في       

  :، بواسطة ما يلياتفاقية التنوع البيولوجي
ما يرتبط بهـا  أو /كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها و        -1

  ؛من معارف تقليدية
  ما يرتبط بها من معارف تقليدية؛أو /و ومشتقاتها ، الموارد الجينية وسوء استعمالمنع سوء تخصيص  -2
 االمتثال في بلدان المستخدمين للقوانين والمتطلبات الوطنية، بما فيها الموافقة المسبقة عـن علـم                ضمان  -3

بلد الذي يقدم هذه الموارد أو الطرف الذي حصل على هـذه المـوارد        لفي ا والشروط المتفق عليها تبادليا     
 .تفاقية التنوع البيولوجيألحكام اوفقا 

      االمتثال- ثالثا
  عداد أدوات للتشجيع على االمتثالإ  )1

  :عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث
ـ غراض ا  أل ث تلزم المستخدمين الذين يتلقون أمواال     ووكاالت تمويل البح    )ه( ث باالمتثـال لمتطلبـات     ولبح

  محددة للحصول وتقاسم المنافع
  XXالمادة 

طلب رمز تحديد الهوية الفريدة المشار إليـه فـي          لى  عالكيانات القائمة بالبحوث والتمويل والنشر      على األطراف أن تشجع     
لطلبات أو نتائج البحوث، حسب الحالة، عندما يتعلـق األمـر بمـوارد             ا ها الخاصة بتقديم  شهادة االمتثال كجزء من إجراءات    

  .اتها وما يرتبط بها من معارف تقليديةقجينية ومشت
  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2

  :لصياغة بغرض إدماجها في النظام الدوليعناصر تحتاج لمزيد من ا
  آليات لتبادل المعلومات  )أ(

  XXالمادة 
  تقاسم المعلومات وغرفة تبادل المعلومات 

  لحصول وتقاسم المنافعبشأن ا
 كجزء من آلية غرفة تبـادل       ،لحصول وتقاسم المنافع  بشأن ا تبادل المعلومات   لغرفة  البروتوكول  تنشأ بموجب هذا      -1

  :ما يليللقيام ب من االتفاقية، 18المادة  من 3الفقرة  منصوص عليها فيالالمعلومات 
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   للحصول وتقاسم المنافع ولهذا البروتوكول؛رصد االمتثال للتشريع الوطني  )أ(
   تبادل المعلومات والخبرات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛رتيسي  )ب(
هذا البروتوكول، مع مراعاة االحتياجات الخاصـة لألطـراف مـن           أحكام  ف على تنفيذ    مساعدة األطرا   )ج(

ـ  يالبلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النام           ن بينهـا، والبلـدان ذات      ة م
  .يينجتنوع  زومراك وكذلك البلدان التي هي مراكز منشأ  االنتقالياالقتصاد

 1ة تتاح من خاللها المعلومات ألغراض الفقـرة         وسيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع         لشكت  -2
  .ى المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول التي تتيحها األطرافوتقدم الغرفة إمكانية الحصول عل. أعاله

 إلى غرفة تبادل المعلومـات بـشأن الحـصول          بدون اإلخالل بحماية المعلومات السرية، على كل طرف أن يقدم           -3
  :هذا البروتوكول، باإلضافة إلى ما يليأحكام  تقديمها إلى الغرفة بموجب يلزموتقاسم المنافع أي معلومات 

  هذا البروتوكول؛أحكام  ومبادئ توجيهية لتنفيذ أنظمةأي قوانين و  )أ(
  ف؛أي اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطرا  )ب(
  المختصة؛الوطنية ) السلطات(معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة   )ج(
  ").وصمةاالسم وال("ين التفاقات الحصول وتقاسم المنافع خالفقائمة بأسماء الم  )د(

 شهادات االمتثال للتشريعات والمتطلبات   ل ا دولي تتضمن غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع سجال          -4
  ؛Z و Y و X المختصة، وفقا ألحكام المواد )السلطات( السلطة على أن تصدرهالوطنية للحصول وتقاسم المنافع، 

 فـي طرائـق     ،في اجتماعـه األول   ويبت،  ينظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول            -5
ة هـذه    ويداوم على مراجع   في ذلك التقارير عن أنشطتها،     بما   تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع،       

  . بعد ذلكالطرائق
  ن سلطة محلية مختصةعشهادة معترف بها دوليا صادرة   )ب(

  XXالمادة 
  السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية

معلومـات تتعلـق    لحصول وتقاسم المنافع وإتاحـة أي       شؤون ا لواحدة  على كل طرف تعيين نقطة اتصال وطنية          -1
تبـادل المعلومـات     وتقدم نقطة االتصال الوطنية إلى غرفة     . بالحصول وتقاسم المنافع من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات        

معلومات عن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم والـشروط المتفـق عليهـا               بشأن الحصول وتقاسم المنافع     
أو المحليـة ذات    /افع، ومعلومات عن السلطات الوطنية المختصة، وعن المجتمعات األصلية و         تبادليا، بما في ذلك تقاسم المن     

  .الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين
 ، تكون مسؤولة عنه ومصرح لها بالعمل بالنيابـة عنـه  على كل طرف تعيين سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر     -2

  :فيما يتعلق بالمهام التالية
دارية التي يتطلبها هذا البروتوكول، بما في ذلك إصـدار شـهادات االمتثـال للتـشريعات        المهام اإل أداء    )أ(

  والمتطلبات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع؛
هـا إلـى اآلليـة    حويلت، وإدارتها وXمن المادة ... الفقرة أحكام  ة من خالل إنفاذ     لحصاستالم األموال الم    )ب(

  المالية؛
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  . بمهام كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية المختصةقيام واحدا للويجوز أن يعين الطرف كيانا
،  التابعة لـه   على كل طرف أن يخطر األمانة باسم وعنوان نقطة االتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة                -3

أكثر من سلطة وطنية    ن فيها طرف    وفي الحاالت التي يعي   .  بالنسبة له  في موعد أقصاه تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول       
وعلى كل طرف   . من هذه السلطات  واحدة  األمانة بمعلومات عن مسؤوليات كل سلطة       إخطار   الطرف   فعلىمختصة واحدة،   

 الوطنيـة  الـسلطات  أو الـسلطة  الوطنية أو اسم وعنـوان ومـسؤوليات   ة بأي تغيير في تعيين نقطة االتصال     إخطار األمان 
  . التابعة لهالمختصة

 هذه المعلومات من خالل     تيح أعاله، وأن ت   3ها بموجب الفقرة    تتسلمنة إبالغ األطراف باإلخطارات التي      على األما   -4
  .غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  XXالمادة 
  شهادة االمتثال

، وتكون وثيقـة    يدولال وقابلة للتطبيق على الصعيد   ة قانونية دولية    صبغامتثال، ذات   شهادة  على كل طرف إصدار       -1
 والوفـاء  ،تقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية   ش وم ،منشأ الموارد الجينية  تثبت   السلطة الوطنية المختصة،     هادرتصعلنية  

  .بمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع
تحتـوي،  ، ولدوليصبغة قانونية دولية وقابلة للتطبيق على الصعيد ا يكون لهذه الشهادة اإللزامية المعترف بها دوليا          -2

  :لهذا الغرض، على المعلومات التالية، كحد أدنى
  الوطنية المختصة وتفاصيل االتصال بها؛) السلطات(اسم وعنوان السلطة   -
  ؛ المواردمقدمتفاصيل   -
  تفاصيل المستخدم؛  -
  ؛)أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/جينية، ومشتقاتها وموارد (وصف للموضوع   -
  ستخدامات المصرح بها وقيود االستخدام؛وصف لال  -
  الوطنية؛) السلطات(ي تقرره السلطة ذرمز تحديد الهوية الفريدة ال  -
  الموقع الجغرافي لنشاط الحصول؛  -
  شروط النقل إلى أطراف ثالثة؛  -
  تاريخ إصدار الشهادة؛  -

  .والشروط المتفق عليها تبادليا أال تتضمن الشهادة معلومات سرية تتعلق بالموافقة المسبقة عن علم جبي  -3
، يـة ركالمراقبـة الجم  ويجوز أن تشمل نقـاط التفتـيش        . على كل طرف إنشاء نقاط للتفتيش على شهادة االمتثال          -4

 غيـر السـتخدامات التجاريـة األخـرى    ا ونقاط تـسجيل  ،ومكاتب حقوق الملكية الفكرية، ومكاتب الموافقة على المنتجات    
  .حقوق الملكية الفكريةب ةلوشمالم

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث
  متطلبات اإلفصاح  )ج(

  XXالمادة 
  اإلفصاح

التـي يتعلـق موضـوعها    وطلبات الموافقة على المنتجات  ، في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية         جبي  -1
بها من معارف تقليدية، اإلفصاح عن بلد منـشأ  أو ما يرتبط /باستخدام موارد جينية ومشتقات وبمشتقات من موارد جينية أو      
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يثبـت االمتثـال   مـا  أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، فضال عن إعطاء دليـل         / و هاأو مصدر الموارد الجينية، ومشتقات    
بلـد الـذي    وتقاسم المنافع، وفقا للتشريع الوطني لل     والشروط المتفق عليها تبادليا     لألحكام الخاصة بالموافقة المسبقة عن علم       

  .يقدم الموارد
.  أعـاله 1على كل طرف أن يضع إجراءات فعالة لإلنفاذ لضمان االمتثال لاللتزامات المنصوص عليها في الفقرة               -2
عدم اإلفصاح عن المعلومـات ذات الـصلة ونـشر          ضد  أو جنائية   / تدابير إدارية و   وضعبصفة خاصة،   على كل طرف،    و

 في الطلـب  مواصلة البتسلطة منع   بأو القضائية   / السلطات اإلدارية و   تزويد وضمان   ة إلى السلطات الوطنية،   كاذبمعلومات  
 مقدم الطلب عن االمتثـال  عجز، إذا جعلها غير قابلة للنفاذوإلغاء حق من حقوق الملكية الفكرية أو موافقة على المنتجات أو       

بتـوافر   معقولة مع وجود أسانيدية، عن علم أو تدليس ة أوكاذب أو قدم معلومات    عالهألاللتزامات المنصوص عليها في الفقرة      
  .لعلمذلك ا

تقديم شهادة االمتثـال للتـشريعات والمتطلبـات الوطنيـة          ب أعاله   1اللتزامات المذكورة في الفقرة     يجوز الوفاء با    -3
  .XXللحصول وتقاسم المنافع، الصادرة عن بلد المنشأ، وفقا للمادة 

  لإعداد أدوات إلنفاذ االمتثا  )3
  XXالمادة 

   للحصول وتقاسم المنافعإنفاذ التشريع الوطني
الخاضعة  ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية،         ، امتثال مستخدمي الموارد الجينية    أن يكفل على كل طرف      -1

 أو لألطراف التـي     ، لبلدان منشأ هذه الموارد والمشتقات وما يرتبط بها من معارف تقليدية           للتشريع الوطني لواليته القضائية   
التفاقية، وذلك عند الحصول على هذه الموارد ومشتقاتها وما يـرتبط بهـا مـن               حكام ا حصلت على الموارد الجينية وفقا أل     

  .هاأو عند استخدام/معارف تقليدية، و
 تهـك المـستخدمون   عنـدما ين والتعويضاتعلى كل طرف اتخاذ تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة لوضع الجزاءات         -2

أو / للحصول وتقاسم المنافع في بلدان منـشأ المـوارد الجينيـة، ومـشتقاتها و          القضائية التشريع الوطني   الخاضعون لواليته 
ويجوز لألطراف وضـع الجـزاءات   . التفاقيةحكام ا لألطراف التي حصلت على الموارد الجينية وفقا أل أوالمعارف التقليدية 

  : التالية، ضمن جملة أموروالتعويضات
  ؛مخالفةإلغاء األفعال المتعلقة بال  )أ(
  التعويض عن األضرار؛  )ب(
   من السوق؛ةمخالفسحب المنتجات الناشئة عن ال  )ج(
  فقرة السابقة؛وسيلة مشار إليها في ال استيراد أو تصدير السلع أو المواد أو أي فرض حظر على  )د(
  ؛وثه حدأو تكرار الجرماتخاذ التدابير الالزمة لتجنب استمرار   )ه(
الـذى ارتكـب    ) أو األشـخاص  (نشر األحكام وإخطار األشخاص المهتمين باألمر على نفقة الـشخص             )و(

  ؛المخالفة
استخدام الموارد الجينية والمشتقات وما يرتبط بها من معارف تقليدية بدون االمتثال            على  ات جنائية   جزاء  )ز(

  .لشروط الحصول وتقاسم المنافع في بلد المنشأ
  .أخرى، حسب الحالةجزاءات   )ح(
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ـ طرف مهتم باألمر، التعاون في التحقيق ومتابعة حـاالت ال أي على كل طرف، بناء على طلب مقدم من      -3 ات مخالف
أو ما يرتبط بها من معـارف       / و ها ومشتقات ، للحصول وتقاسم المنافع في بلد منشأ الموارد الجينية        الوطني المزعومة للتشريع 

التفاقية، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط         حكام ا ل على الموارد الجينية وفقا أل     لطرف الذي حص  في ا تقليدية أو   
  .المتفق عليها تبادليا

 عن أنواع المساعدة المتاحـة لمـواطني واليـات          في التوقيت المناسب  على كل طرف تقديم إرشادات ومعلومات         -4
 عناصر تمنع ممارسة حقـوقهم  ة بالقانون من جانب المستخدمينرنقص الموارد ونقص الخب يشكل   القضائية أخرى لضمان أ   

  .وإنفاذها
  المنصف للمنافعو  العادلالتقاسم    -رابعا 

  :عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي
  المنافع التي سيتم تقاسمها على أساس شروط متفق عليها تبادليا  )2

  XXالمادة 
  لمنصف للمنافعالتقاسم العادل وا

على كل طرف النص في تشريعاته الوطنية على تدابير لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنـافع الناشـئة عـن                     -1
 هذه التدابير في الـشروط المتفـق        جب إدماج وي. أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية      / و ها ومشتقات ،استخدام الموارد الجينية  

  .قة عن علمعليها تبادليا وفي الموافقة المسب
 النص على شروط التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعـارف التقليديـة واإلبتكـارات                 جبي  -2

: ، النص عليها في الشروط المتفق عليها تبادليا، وفقا للتـشريعات الوطنيـة     ها ومشتقات ،والممارسات المتعلقة بالموارد الجينية   
شـراك  اإلبين المستخدمين والسلطة الوطنية للبلد المقدم، مـع   ) ب( المحلية والمستخدمين؛ أو     بين المجتمعات األصلية أو   ) أ(
  .فعال للمجتمعات األصلية والمحلية المعنيةال

  غير النقديةالمنافع النقدية و  )3
  .على األطراف إنشاء آلية مالية للنظام الدولي، تشمل صندوقا استئمانيا لترتيبات تقاسم المنافع

  صول على التكنولوجيا ونقلهاالح  )4
  XXالمادة 

  الحصول على التكنولوجيا ونقلها
 أن  ،أو ما يرتبط بها من معـارف تقليديـة        / و ها موارد جينية ومشتقات   باستخدامعلى كل طرف يطور تكنولوجيات      

 ونقلها إلـى البلـدان   شترك الحصول على هذه التكنولوجيات وتطويرها المسيري لتات تدابير تشريعية أو إدارية أو سياس     تخذي
لشروط المتفق عليها تبادليـا،    موجب ا بأو ما يرتبط بها من معارف تقليدية،        /النامية التي هي منشأ لهذه الموارد والمشتقات و       

  . من االتفاقية16للمادة ووفقا 
  تقاسم نتائج البحث والتطوير على أساس شروط متفق عليها تبادليا  )5

  XXالمادة 
  التطويرتقاسم نتائج البحث و

 مـن المـادة   2 و1، والفقرتين 16 من المادة 4 و 3، والفقرتين   15 من المادة    7على األطراف، مع مراعاة الفقرة      
 من االتفاقية، وضع تدابير لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن نتـائج البحـث   20 من المادة  4، والفقرة   19
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الحصول علـى التكنولوجيـا     لحصول على نتائج هذا البحث والتطوير ومن خالل         تيسير ا  من خالل    ، بما في ذلك   والتطوير
ة، بما في ذلـك التكنولوجيـا   أو ما يرتبط بها من معارف تقليدي    / و ها ومشتقات ،ونقلها، واالستخدامات األخرى للموارد الجينية    

تفضيلية للبلـدان الناميـة، مـع       رة و ميسبراءات اختراع وحقوق أخرى من حقوق الملكية الفكرية متعلقة بشروط           ب ةحميالم
 ومع احترام التشريعات الوطنية لبلد منشأ هـذه المـوارد أو            مراعاة الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا        

  .التفاقيةحكام األطراف التي حصلت على الموارد وفقا ألل
في الشروط المتفق عليهـا تبادليـا وتقاسـم         تدابير لضمان مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية          )9

  المنافع مع حائزي المعارف التقليدية
  :من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8الدولي وفقا ألحكام المادة  يجب إعداد وتنفيذ عناصر النظام

 بـنظم فريـدة لحمايـة المعـارف         ، حسب الحالة،  أو االعتراف /في إعداد واعتماد و   أن تنظر   ألطراف  ل  )أ(
  ؛هاة بالموارد الجينية ومشتقاتالمرتبطقليدية واإلبتكارات والممارسات الت

معارفها وإبتكاراتهـا وممارسـاتها     على  حقوق المجتمعات األصلية والمحلية     بعلى األطراف االعتراف      )ب(
وضمان التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عـن اسـتخدام المعـارف واإلبتكـارات             وحماية هذه الحقوق،    

، مع مراعاة التشريع الوطني للبلدان التي توجـد فيهـا           هات المرتبطة بالموارد الجينية ومشتقات    والممارسا
  هذه المجتمعات؛

 حـوز تخدمين الحصول على موافقة مسبقة عن علم من المجتمعات األصلية والمحليـة التـي ت      سملعلى ا   )ج(
 اتفاقية التنـوع البيولـوجي، مـع        من) ي(8، وفقا للمادة    هاجينية ومشتقات مرتبطة بموارد   تقليدية   معارف
  .التشريع الوطني للبلدان التي توجد فيها هذه المجتمعات مراعاة

  الحصول    –خامسا 
  XXالمادة 

  الحصول
 ها سيادية على مواردها الطبيعية وتتمتع الحكومات الوطنية بسلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ومشتقات              للدول حقوق 

  .ارف تقليدية، ويخضع ذلك للتشريع الوطنيوما يرتبط بها من مع
----  


