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 النظام الدولي

  1   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

] ومنتجاتهـا ] [ومشتقاتها[ها،  للمنافع الناشئة عن استخدام   ] 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      [ •
 الموارد أو الطرف الذي حصل على هذه المـوارد وفقـا            الذي يقدم هذه  ] 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

  2   المدى-ثانيا 

  )في االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع المقدمة عليقات 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[ ـ  ةومـشتقات المعـارف التقليدي ] ة بـالموارد الجينيـة     المرتبط

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] [افع الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى      المن[  )أ(

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

  .]]فاقية التنوع البيولوجيسريان ات
  :ال يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على  -3

  ]الموارد الجينية البشرية؛[  )أ(

                                                   
  .هذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  1
  .نها أو االتفاق عليهاهذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأ  2
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 29الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبـل سـريان مفعـول اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي فـي                    [  )ب(
المواد الجينية التي تم الحصول عليهـا قبـل التـصديق           ] [؛]ماأو 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      ] ة التي تغطيها  الموارد الجيني ] [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 ودة في الموارد الجينية الموج[  )و(

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[رام النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع يجب عند مواصلة صياغة وإب[  -5[
الموارد الجينية التي تغطيها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة التابعـة     [  )أ(

  ]ألغذية والزراعة؛غراض ااثر أو التدريب أل األغذية والزراعة حينما يتم الحصول عليها ألغراض البحوث أو التكةلمنظم
  ]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.(  
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  :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
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
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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
  الت عبور الحدود أو في حا معروفا المنشأ يكونخيارات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال  )3
  إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود  )4
  وضع قوائم لنصوص نموذجية الحتمال إدراجها في اتفاقات نقل المواد  )5
   بون التوجيهيةبادئماالستعمال المعزز ل  )6

  3    الحصول على الموارد الجينية-باء 

  ي النظام الدوليعناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها ف  -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        (معايير دولية للحصول      )2

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

      االمتثال-جيم 

  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1
  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  ▄ )1

  أنشطة زيادة التوعية  )أ(
                                                   

  .ال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام الدولي  3
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  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  ▄ )2
  آليات لتبادل المعلومات  )أ(
  صةشهادة معترف بها دوليا صادرة من سلطة محلية مخت  )ب(

  .إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  ▄ )3
  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2

  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1
  سوء االستعمال/فهم دولي لسوء التخصيص  )أ(
  قوائم قطاعية لنصوص نموذجية التفاقات نقل المواد  )ب(
  مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين  )ج(
   سلوك أفضل الممارساتتعريف مدونات  )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(
ندة لمـسا ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بشأن الحصول   (معايير دولية للحصول      )ز(

  االمتثال فيما بين الواليات الوطنية
  :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
  رتيبات الحصول وتقاسم المنافعتدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إنفاذ ت  )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(
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سـم المنـافع لمـساعدة      إجراءات لتبادل المعلومات بين نقاط االتصال الوطنية للحـصول وتقا           )د(
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

  4الموارد الجينية    المعارف التقليدية المرتبطة ب-دال 

  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 
  يتم الحصول على المعارف التقليدية وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمعتدابير تضمن أن   ▄ )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
  راج المعارف التقليدية في إعداد النصوص النموذجية التفاقات نقل الموادإد  ▄ )5
  تعريف الفرد أو السلطة التي تمنح حق الحصول وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  ▄ )6
  الحصول بموافقة حائزي المعارف التقليدية  ▄ )7
  اإلكراهعدم الحصول على المعارف التقليدية بطريقة ملتوية أو ب  ▄ )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
  ا المحلي وسياساتها المحليةية دولية لمساعدة األطراف في إعداد تشريعهبادئ توجيهموضع   )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 

  غرض إدماجها في النظام الدوليعناصر تحتاج لمزيد من الصياغة ب  -1
  :تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة بغرض ما يلي  ▄ )1

  وضع التشريع الوطني  )أ(

                                                   
  .ال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام الدولي  4
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  المشاركة في المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات بشأن إبرام العقود  )ب(
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج(
  وضع واستعمال وسائل التقييم  )د(
  تنقيب البيولوجي ودراسات البحوث والتصنيف المرتبطة بهال  )ه(
  رصد االمتثال وإنفاذه  )و(
  استعمال الحصول وتقاسم المنافع في أغراض التنمية المستدامة  )ز(

  ية للمتطلبات الدنيا لبناء القدراتبادئ توجيهمعمليات تقييم ذاتي للقدرات الوطنية التي ستستعمل ك  ▄ )2
  نولوجيا والتعاون فيهاتدابير لنقل التك  ▄ )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 

  5 الدوليطبيعة النظامات 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           . زما من الوجهة القانونية   يجب أن يكون النظام الدولي مل     
 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 

  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  -1
   الصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونيةأو/مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و  -2

                                                   
  .هذه المقترحات لم يتم مناقشتها، أو التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  5
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  صك غير ملزم  -3
  3الخيار 

يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد ملزم من الوجهة القانونية يحتـوي علـى مجموعـة مـن المبـادئ                     
  .د وتدابير لالمتثال واإلنفاذوالمعايير والقواع

  4الخيار 
: 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                     
  .عد وإجراءات صنع القراروالقوا

  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

----  


