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  المفتوح العضوية العامل الفريق 
  المخصص للحصول وتقاسم المنافع

  الثامن االجتماع
  2009تشرين الثاني / نوفمبر15-9مونتريال، 

  
 ، والمنظمات الدولية،لحكومات وا،تجميع للنص التشغيلي المقدم من األطراف

الطبيعة ب المتعلق ، وأصحاب المصلحة المعنيين،والمجتمعات األصلية والمحلية
  وبناء القدرات الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد

  ةـضميم
  ذاتنص مقدم من البرازيل بالنيابة عن مجموعة البلدان 

  ، ومن غرفة التجارة الدوليةرالمتقاربة التفكي التنوع البيولوجي الشديد
  مذكرة من األمين التنفيذي

 من البرازيل بالنيابة عـن مجموعـة البلـدان ذات التنـوع             ةمقدممقترحات نصوص   يوزع األمين التنفيذي طيه       -1
القـدرات، فـضال   البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير، والمتعلق بالطبيعة والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينبة وبناء        

  .عن اقتراح مقدم من غرفة التجارة الدولية يتعلق بالطبيعة
بالمعني الضيق، فهـي تـرد فـي تجميـع الـنص      " نصا تشغيليا" "الطبيعة" حول   المقدمة وبينما ال تعتبر التعليقات     -2

  .التشغيلي لتسهيل مهمة الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع
العناوين المتعلقة بعناصر نـص المرفـق األول بـالمقرر          أن  ، فيما عدا     تسلمته األمانة  ل الذي الشكبيوزع النص   و  -3
  .، قد تم تظليلها9/12
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  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةمتعلق بنص تشغيلي 
  9/121لمرفق األول بالمقرر مع اتباع هيكل ا، الطبيعة ووبناء القدرات

  ذاتوعة البلدان عن مجمالبرازيل بالنيابة 
  المتقاربة التفكير التنوع البيولوجي الشديد

  بروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  تابع التفاقية التنوع البيولوجي

  الديباجة

  إن األطراف في هذا البروتوكول،
  ،"باالتفاقية"شار إليها فيما بعد المباعتبارها أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي، 

أهدافها التزامنا بإنجاز الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية ووفقا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي وكيد تعيد تأإذ 
  ،21 و20، و19، و16، و15، و)ي(8الثالثة، وال سيما المواد 

  ،ع الوطنيضع للتشريخت، وتعود إلى الحكومات الوطنية قرير الحصول على الموارد الجينيةسلطة تعلى أن  تعيد التأكيدوإذ 
 استراتيجية واقتصادية واجتماعية ة قيمتكتسبلى أن موارد التنوع البيولوجي والخدمات البيئية التي تعتمد عليها عوإذ تشدد 

  نا وإلى المجتمع الدولي،شعوببالغة، وتقدم فرصا للتنمية إلى 
 وسياسات ناسب إطار قانوني م وضعية، فضال عنالحاجة الملحة إلى تنمية الموارد البشرية والقدرات المؤسسدرك وإذ ت

البلدان النامية، من القيام بدور نشط في االقتصاد الجديد المرتبط من ة لتمكين جميع األطراف، وال سيما ناسبعامة م
   األحيائية؛اباستخدام التنوع البيولوجي، والموارد الجينية والتكنولوجي

ة ي هذا البروتوكول هي أدوات فعالة للقضاء على الفقر والنهوض بالتنمية االقتصاد تدابير تقاسم المنافع بموجب أندركوإذ ت
  واالجتماعية،

 لمعالجة تقاسم ةتدابير السياسأو /اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وب األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التزام بروإذ تذكّ
  ،ول هذا البروتوكلهدفالمنافع، من أجل االمتثال 

 أصحاب المصلحة المشتركين في الحفظ واالستخدام المستدام والتقاسم لمختلفبأهمية توفير اليقين القانوني وإذ تعترف 
  ،العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية

في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد مهما تعلب دورا حقوق الملكية الفكرية أن  دركوإذ ت
  ال تتعارض معها،يجب أن تساند أهداف االتفاقية وأ وأن هذه الحقوق ،الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية

                                                   
 متخذ في  ووفقا للمقرر ال. المستنسخ في هذه الوثيقة، لتسهيل الرجوع إليه9/12تم تظليل نص المرفق األول بالمقرر    1

 "اللبنة" التي تحمل رمز النقاطبين التمييز من اآلن فصاعدا وتقاسم المنافع بعدم االجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول 
بناء " و"المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية" :تحت عنوان العناوين الفرعية ترقيم، تم "الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز 

  .ياتسلسلا هترقيم، "القدرات
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ناشئة عن جينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع اليهية بشأن الحصول على الموارد المبادئ بون التوجب "فعتروإذ ت

  ،2002نيسان / األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه السادس في أبريلها مؤتمر، التي اعتمد"استخدامها
، والقواعد والمتطلبات الوطنية الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع  إلى كفالة االمتثال للتشريعاتالحاجة إذ تأخذ في اعتبارهاو
 واالستخدامات األخرى للموارد الجينية، تجاريف للمنافع الناشئة عن االستخدام ال ضمان التقاسم العادل والمنصهدفب

  ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية؛
 تلك المعارف من أجل حفظ التنوع البيولوجي نميةأهمية المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية وتتبرز  وإذ

  واالستخدام المستدام لمكوناته؛
 وعلى أساس الدعم المتبادل االتفاقات المتعددة األطراف األخرىمع  باالتساق فذنعلى أن هذا البروتوكول سيوإذ تشدد 

  ؛بينها
طرف والتزاماته بموجب أي أي  أنه ينطوي على تغيير في حقوق باعتبارر فس على أن هذا البروتوكول لن يوإذ تشدد

  اتفاقات دولية قائمة؛
  ي اتفاقات دولية أخرى؛ألا البروتوكول  هذخضاع منه إقصد ليس الالنص أعاله بأن ومع الفهم

   من االتفاقية؛28األحكام المتضمنة في المادة  ضع في اعتبارهاتوإذ 

      العناصر الرئيسية-ثالثا 
  

  2    المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية-دال 
  ة التفكيرالمتقارب التنوع البيولوجي الشديد ذاتالبرازيل بالنيابة عن مجموعة البلدان 

 XXالمادة 

التنظيم أشكال االعتراف بقليدية، المعارف التبالعالقة إلى عند معالجة الحصول وتقاسم المنافع على األطراف، 
  .تشريعها الوطنيبما فيها اإلجراءات على مستوى المجتمعات، مع مراعاة قليدية لدى المجتمعات األصلية والمحلية، تال

 XXالمادة 

معارف التقليدية فيما بين المجتمعات األصلية والمحليةالذا البروتوكول تبادل الموارد الجينية ود تنفيذ هال يقي 
  .ألغراض تقليدية

     القدرات- هاء 
  المتقاربة التفكير التنوع البيولوجي الشديد ذاتالبرازيل بالنيابة عن مجموعة البلدان 

 XXالمادة 

  بناء القدرات
ال الحصول وتقاسم جأو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في م/تنمية وتعاون في أن تعلى األطراف   - 1

يما أقل البلدان نموا، من خالل المنافع، لغرض التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول، وذلك في األطراف من البلدان النامية، وال س

                                                   
 .يق النهائي للنظام الدولي التطبمجالال يخل العنوان ب   2
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،  القائمةواإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنيةإضافي، بما في ذلك من خالل المؤسسات والمنظمات العالمية تمويل جديد و

  .اآلخرينالمعنيين وحسب الحالة، من خالل تسهيل إشراك أصحاب المصلحة 
 احتياجات األطراف من تماما في الحسبان أن تؤخذ أعاله، فيما يتعلق بالتعاون، ينبغي 1ألغراض تنفيذ الفقرة   - 2

وفقا ونقلهما  احتياجاتها للموارد المالية والحصول على التكنولوجيا والمعرفة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا،
  .وذلك بالنسبة للحصول وتقاسم المنافع ،لألحكام ذات الصلة في االتفاقية

تعاون من خالل برامج بناء القدرات على وضع وتنفيذ القوانين الوطنية للحصول وتقاسم أن تعلى األطراف   - 3
  .طلب الطرف المهتم باألمراء على وذلك بنالمنافع، 

مختصة بغية ضمان إعداد وتدريب سلطات وطنية تعاون من خالل برامج بناء القدرات على أن تعلى األطراف   - 4
  .االمتثال للقوانين الوطنية للحصول وتقاسم المنافع

  .ية المجتمعات األصلية والمحلمن أجلعلى األطراف اتخاذ تدابير خاصة لبناء القدرات   - 5
  .يا والتعاون فيهاج نقل التكنولومن أجلعلى األطراف اتخاذ تدابير خاصة لبناء القدرات   - 6
يتم و.  بينة أعاله األهداف المعلى أساسستنشئ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي صندوقا لدعم برامج بناء القدرات   - 7

 البلدان  األطراف منمساهماتيتكون من ز النفاذ، وي أشهر بعد دخول هذا البروتوكول ح6إنشاء هذا الصندوق في غضون 
  .المتقدمة ومن أصحاب المصلحة اآلخرين المهتمين باألمر

  الطبيعة    -رابعا 
  المتقاربة التفكير التنوع البيولوجي الشديد ذاتالبرازيل بالنيابة عن مجموعة البلدان 

 على مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد  النظام الدولي من صك واحد ملزم قانونا يحتويفيجب أن يتأل
  .وتدابير لالمتثال واإلنفاذ

  غرفة التجارة الدولية
نظام ما إذا كان الوانه تقرير ومن السابق أل. تقرير طبيعتهأن يصير من الممكن دولي قبل النظام التطوير مواصلة يجب 

يمكن حينئذ وضات الجارية إلى تفاصيل آليات النظام الدولي، ومع وصول المفا.  مدى هذا االلتزامأو تقرير " املزم"دولي ال
  .لنظام الدوليالطبيعة اإللزامية أو غير اإللزامية لمعالجة مسألة 

في الوقت  حصول وتقاسم المنافع أي نتائجفتوح العضوية المخصص للمذلك، ينبغي أال يستبعد الفريق العامل الونتيجة ل
  :9/12مقرر في المرفق بالورد كما بخصوص الطبيعة  2بالخيار يحتفظ  وأنالحالي 
  ." الصكوك غير الملزمة قانوناأو/مزيج من الصكوك الملزمة قانونا و  -2"
  

----  


