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  مقدمة

 ،يـة األطراف، والحكومات األخـرى، والمنظمـات الدول      ،  9/12 من المقرر    9دعا مؤتمر األطراف، في الفقرة        -1
 حـسبما   ، بما في ذلك نص تشغيلي     ،والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء ومقترحات         

، بالعالقة إلـى العناصـر    والتفاوض بشأنهبشأن الحصول وتقاسم المنافع  النظام الدوليلمواصلة صياغةيكون األمر مناسبا،    
  .ذكر المبرر المنطقي المساندمع أن يكون ذلك ، ويفضل 9/12 لمقرراية الواردة في المرفق األول بالرئيس

في ثـالث  التعليقات المستلمة بتجميع " من نفس المقرر، أن يقوم 10وطلب المؤتمر إلى األمين التنفيذي، في الفقرة          -2
  : كما يليوثائق منفصلة

  أي نص تشغيلي تم تقديمه؛  )أ(
  ؛يمنطقمبرر الأي نص تشغيلي بما في ذلك الشرح وال  )ب(
  أي آراء ومعلومات أخرى؛  )ج(
، مصادر عليقات المستلمة في التيردوحسبما ، 9/12المقرر لموضوع، وفقا للمرفق األول بحسب ا، في التجميع وأن يبين
  ".المعلومات

 من المقرر   10 و 9لفقرتين  تم االتفاق، وفقا ل   وفي االجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع،            -3
 والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين       ،، والمنظمات الدولية  األطراف، والحكومات ، على دعوة    9/12

بـشأن    النظـام الـدولي    لمواصلة صياغة  حسبما يكون األمر مناسبا،      ، بما في ذلك نص تشغيلي     ،إلى تقديم آراء ومقترحات   
 التي لـم    ،9/12 المقررية الواردة في المرفق األول ب     ، بالعالقة إلى العناصر الرئيس    بشأنه والتفاوض   الحصول وتقاسم المنافع  

  .الطبيعة، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وبناء القدرات: يتم معالجتها في االجتماع السابع، وهي
 إلى األطراف، ،2009أيار / مايو 11تاريخ   ب 2009-050، أرسل األمين التنفيذي، في اإلخطار       ما تقدم وبناء على     -4

هم إلى تقديم تعليقـاتهم     يدعو،   والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين      ،، والمنظمات الدولية  والحكومات
  .2009تموز / يوليو6بحلول 

 والمجتمعـات  ،مات الدوليـة ، والمنظوالحكومات األطراف،   مقدم من وتقدم الوثيقة الحالية تجميعا للنص التشغيلي ال        -5
 المرفـق  مع هيكل ونـص حسب طلب مؤتمر األطراف،    يتمشى النص،   و . األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين    

، ويشتمل على النص التشغيلي الذي تم تقديمه في إطار المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيـة،                9/12األول بالمقرر   
، فهي ترد في الوثيقـة الحاليـة         بالمعني الضيق  "اتشغيليا  نص"حول الطبيعة    التعليقات   عتبر  وبينما ال ت    .وبالقدرات وبالطبيعة 

  . الفريق العاملمهمةلتسهيل 
من اآلن  التمييز عدمب االجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع متخذ فيوفي ضوء المقرر ال  - 6

تحت  العناوين الفرعية فقد جرى ترقيم، "الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز " اللبنة"حمل رمز النقاط التي تبين فصاعدا 
عبارتي با مفصل بينهلم يعد ال وتسلسليا،ها قيم المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وبناء القدرات، تر:عنوان

  ."عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث"و  "عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي"
 هذه الموضوعات قبل االجتماع السابع للفريق حول األمانة وردت إلى التعليقات التي كما أضيفت إلى الوثيقة  - 7

  .العامل
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  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةالمتعلق بلنص التشغيلي ا

  9/121 بالمقرر ، وفقا للمرفق األولالطبيعة ووبناء القدرات
      العناصر الرئيسية-ثالثا 

  
  2    المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية-دال 

  كندا

معارف وإبتكارات وممارسات المجتمعات " المعارف التقليدية المرتبطة"عني  أدناه، ت3 و2ألغراض الفقرتين   - 1
  :رتبطة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، التياألصلية والمحلية التي تجسد أساليب العيش التقليدية الم

  ترتبط بمورد جيني داخل الموقع الطبيعي؛  )أ(
  .الملكية العامةنطاق ال تقع ضمن   )ب(

  :ما یليشرطا یقضي ب اإلداریة الوطنیة دابیره أو تكل طرف متعاقد في تشریعاتھ وسیاستھدرج یأن ] یجب] [ینبغي[  - 2

  ؛أنه يتم فعال الحصول عليها الذي يحصل على المعارف التقليدية المرتبطة  الشخصبينأن ي  )أ(
راك المجتمع األصلي أو المحلي الذي تشاالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة يتم بموافقة وأن   )ب(

  يحوزها؛
  الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛أساس لى ع الحصول على المعارف التقليدية يقومأن   )ج(
   ينبغي وضعها على مستوى المجتمع؛ةأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادل  )د(
ة واستعماالتها المرتبطأن تعالج الشروط المتفق عليها بصور متبادلة الحصول على المعارف التقليدية   )ه(

  . التقليدية المرتبطةوتقاسم المنافع الناشئة عن استعمال هذه المعارف
يضع كل طرف متعاقد ترتيبات استشارية مالئمة إلشراك المجتمعات األصلية والمحلية في أن ] يجب] [ينبغي[  - 3

  .أو السياسية أو اإلدارية حول المعارف التقليدية المرتبطةإعداد التدابير التشريعية 
  3كولومبيا

   أحكام عامة–القسم الثاني 
  المرتبطةالتقليدية  المعارف واإلبتكارات والممارسات – 7المادة 

وفقا للتشريعات الوطنية ووفقا لترتيبات المرتبطة ينبغي تنظيم ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالمعارف التقليدية 
  ).ي(8وأحكام الفريق العامل المعني بالمادة 

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

 "اللبنة" التي تحمل رمز النقاطبين التمييز من اآلن فصاعدا االجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع بعدم 
 المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وبناء :تحت عنوانلعناوين الفرعية  اترقيم، تم "الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز 

  .ياتسلسلا هترقيمالقدرات، 
 . التطبيق النهائي للنظام الدوليمجالال يخل العنوان ب   2
 والنسخة األصلية .من ترجمة غير رسمية مقدمة من كولومبيامأخوذة كولومبيا في هذه الوثيقة المقدمة من تعليقات ال فقرات   3

 . باللغة اإلسبانيةهيمن تعليقات كولومبيا 
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وأن دية المرتبطة  معارفها وإبتكاراتها وممارساتها التقليفيحقوق المجتمعات األصلية والمحلية بألطراف أن تعترف لينبغي 

  .تحترمها
نية إلى الموافقة المسبقة عن يخضع استعمال المعارف واإلبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بالموارد البيولوجية والجي

  . وإلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها، لحائزي هذه المعارف واإلبتكارات والممارساتعلم
 آخر للموارد الجينية مع االستخدامات التقليدية لهذه خدامأي است وأ التجاري تخداماالستكفل عدم تعارض اف أن  األطرعلى

  . المجتمعات األصلية والمحلية، حسبما هو مالئممن جانبالموارد 
  .ةعرفيممارساتها التقاليد وعادات المجتمعات األصلية والمحلية وقيمها وسيحترم الحصول على الموارد الجينية ومشتقاتها 

أو محلية لحماية المعارف واإلبتكارات والممارسات /تعترف بنظم فريدة وطنية وأو تعتمد أو يجب أن تعد األطراف 
  .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

  الهند
لتقليدية المرتبطة بالموارد تعمال المعارف اسعلى األطراف اتخاذ تدابير لكفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ا

  .الجينية بالتشاور مع حائزي هذه المعارف

  4المكسيك
حماية معارفها وإبتكاراتها وممارساتها المرتبطة بالموارد الجينية، ومن في إذ يعترف بحقوق المجتمعات األصلية والمحلية 

 المجتمعات لبلدان التي توجد هذه بالتشريع الوطني لها، ورهناأجل كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال
  .فيها

ا ال سيم، و"واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة " بشأن 9/13 التأكيد على التزام األطراف بتنفيذ أحكام المقرر عيدوإذ ي
  ."إعداد عناصر لنظم فريدة لحماية المعارف واإلبتكارات والممارسات التقليديةب "المتعلقةاألحكام 

  ناميبيا بالنيابة عن المجموعة األفريقية
  :على األطراف المتعاقدة

ية لمعنية، البروتوكوالت المحلالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية ابأن تساند وتسهل،   )أ
ة ذات الصلة أو اإلقليمية التي تنظم الحصول على المعارف التقليدية، مع مراعاة القوانين العرفي/الوطنية وو

والقيم اإليكولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، من أجل منع سوء تخصيص معارفها التقليدية المرتبطة 
  .ولضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال هذه المعارف التقليدية المرتبطة

 يتعارض مع البروتوكوالت المجتمعية ذات أن تكفل أن أي حيازة أو تخصيص أو استعمال للمعارف التقليدية  )ب
  .الصلة يشكل فعال من سوء التخصيص

 التقاسم قرير وإنفاذ الحماية ضد سوء تخصيص المعارف التقليدية، بما فيها تفسيرأن تكفل أن تطبيق وت  )ج
يم لقاحترام ما هو مالئم، باقدر اإلمكان وحسبلمنصف للمنافع، ينبغي أن يسترشد، توزيع االالمنصف و

  . حائزي المعارفاتهمااإليكولوجية، والمعايير العرفية، والقوانين وتف
                                                   

والنسخة األصلية . المكسيك ترجمة غير رسمية مقدمة من مأخوذة من في هذه الوثيقة المكسيكالمقدمة من تعليقات ال فقرات   4
  . باللغة اإلسبانيةهي المكسيكمن تعليقات 
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ين المحتملين للمعارف التقليدية جع وتساند وضع بروتوكوالت مجتمعية من شأنها أن تقدم للمستخدمشأن ت  )د

رتبطة قواعد واضحة وشفافة بالنسبة للحصول على المعارف التقليدية عندما تتقاسم المعارف التقليدية الم
وبين المجتمعات األصلية ) 2(ة عبر الحدود الوطنية،  المجتمعات األصلية والمحلية الممتد)1: (بالموارد بين

  .تفهمات مختلفةقوانين وقيم ومعايير عرفية ووالمحلية التي لديها 
إنفاذ هذه ية،  هذه البروتوكوالت المجتمعية بمشاركة كاملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحللدى إعداد  )ه

  .البروتوكوالت من خالل إطار قانوني مالئم
البروتوكوالت المجتمعية لمنع سوء تخصيص المعارف التقليدية المرتبطة وكفالة التقاسم أن تبذل أيضا في   )و

 هالية وفيما بينحة العالقات داخل المجتمعات األصلية والمإدام وحفظ لحماية واالعادل والمنصف للمنافع جهود
من أجل ها وذلك بكفالة التوافر المستمر للمعارف التقليدية عمل على استمرارد المعارف التقليدية وتتي تولّال
  .استعمالها ونقلهامن أجل لممارسات العرفية وا

  النرويج
عندما ها في الحسبان، ء الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأن تأخذ أراأن تتشاور معة ختصعلى السلطات الوطنية الم

تتعلق حقوقها بالموارد الجينية التي يتم الحصول عليها أو عندما يتم الحصول على معارفها التقليدية المرتبطة بهذه الموارد 
  :الجينية، بما في ذلك ما يلي

عند تقرير الحصول، والموافقة المسبقة عن علم، وعند التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة   )أ
   تقاسم المنافع؛فيهذه الشروط، ووتنفيذ 

  عند إعداد استراتيجية وسياسات أو أنظمة وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛  )ب
 ترتيبات تشاورية مناسبة، مثل اللجان التشاورية الوطنية، تتألف من ممثلي أصحاب المصلحة إنشاءينبغي   )ج

  .ذوي الصلة
  بفاعلية؛تزويدها بمعلومات لتمكينها من المشاركة   )د
الموافقة المسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وموافقة وإشراك حائزي المعارف   )ه

واإلبتكارات والممارسات التقليدية، وفقا لممارساتها التقليدية، وسياسات الحصول الوطنية، ورهنا بالتشريع 
  .الوطني

رسات التقليدية للموافقة المسبقة عن علم للشعوب ينبغي أن يخضع توثيق المعارف واإلبتكارات والمما  )و
  األصلية والمجتمعات المحلية؛

تقدم الدعم لبناء القدرات، من أجل إشراكها بنشاط في مختلف مراحل ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع، مثل   )ز
  .إشراكها في إعداد وتنفيذ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والترتيبات التعاقدية

تدابير تضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال المعارف التقليدية مـع حـائزي المعـارف                   )1
  من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8التقليدية وفقا للمادة 

  المكسيك
ن على موافقة مسبقة عن علم من المجتمعات األصلية والمحليـة التـي تمتلـك    ويجب أن يحصل المستخدم     -1

رهنـا  ومن اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،        ) ي(8ارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وفقا للمادة        المع
  .فيها بالتشريع الوطني للبلدان التي توجد هذه المجتمعات



UNEP/CBD/WG-ABS/8/3 
Page 8 

 
 من اتفاقية التنوع البيولوجي، على المستخدمين وعلى المجتمعات األصلية والمحلية التـي  7-15وفقا للمادة    -2

وجد فيه هذه المجتمعـات، أن  تمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في الطرف المتعاقد، الذي     تمتلك ال 
نتـائج البحـث     ل المنـصف  و  العـادل  التقاسموا، بموجب شروط متفق عليها بصورة متبادلة، شروط         قرري

ـ ديـة المرتب لموارد الجينية والمعـارف التقلي ااستخدامات مختلف  والمنافع الناتجة عن  ،والتطوير ة بهـذه  ط
  .الموارد، بما في ذلك البحث العلمي واالستخدام التجاري

 الوطني على تدابير لضمان التقاسم العادل والمنـصف للمنـافع           كل طرف أن ينص في تشريعه     يجب على     -3
بير ويجب أن تتضمن هـذه التـدا  . لمعارف التقليدية المرتبطة بهاأو ا /الناشئة عن استخدام الموارد الجينية و     

  ."الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والموافقة المسبقة عن علم
يجب النص في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة على شروط التقاسم المنصف للمنـافع الناشـئة عـن                -4

) أ: (استخدام المعارف واإلبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وفقا للتشريع الـوطني           
بلـد  البين المستخدمين والـسلطة الوطنيـة فـي         ) ب(بين المجتمعات األصلية والمحلية والمستخدمين؛ أو       

  .، بمشاركة نشطة من المجتمعات األصلية والمحلية المعنية، وبموافقتها المسبقة عن علمالمورد

 (BIO and PhRMA) بيو وفارما

صول على المعارف واإلبتكارات والممارسات المشار إليهـا فـي           موافقة مسبقة عن علم من أجل الح       قتضيلألطراف أن ت  "
  ." والمستخدم تمشيا مع االتفاقيةورد استنادا إلى الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة بين الم،)ي(8المادة 

 الملكيـة  التـي تقـع ضـمن   ) ي(8ال ينطبق النظام الدولي على المعارف واإلبتكارات والممارسات المشار إليها في المادة       "
  ."العامة، بالنسبة للطرف المعني

  تدابير تضمن أن يتم الحصول على المعارف التقليدية وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  )2
  المكسيك

شـعب  على األطراف، وفقا لمبادئ القانون الدولي وتشريعها الوطني، أن تعترف بأشكال التنظيم التقليديـة لكـل                   -1
  .حليوم ومجتمع أصلي

الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية واستعمال هذه المعارف، على األطراف أن             ب فيما يتعلق   -2
فيـه  حدد ت على أن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، ، فضال عنالمسبقة عن علمو العقد الموافقة الحرة   تضمن

بدون أي تقييـد لقـدرة المجتمعـات األصـلية     نقدية أم غير نقدية، ت  أكانالمنافع التي سيتم الحصول عليها، سواء       
  ."والمحلية على السعي إلى آليات تشاورية لتقاسم المنافع

  تدابير لمعالجة استعمال المعارف التقليدية في سياق ترتيبات تقاسم المنافع  )3
  

  متعلقة بالحصول وتقاسم المنافعتعريف أفضل الممارسات لضمان احترام المعارف التقليدية في البحوث ال  )4
  
  إدراج المعارف التقليدية في إعداد النصوص النموذجية التفاقات نقل المواد  )5
  
  تعريف الفرد أو السلطة التي تمنح حق الحصول وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  )6
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  المكسيك

ة ختـص  السلطات والكيانـات الم المجتمعحدد يجب أن ، ي أصلي ومحلي شكال التنظيم التقليدية لكل مجتمع      وفقا أل   -1
 المتعلقة   التقليدية للتحاور معها من أجل منح أو عدم منح حق الحصول على المعارف واإلبتكارات والممارسات             

  .بالموارد الجينية، ومنح أو عدم منح حق استعمال هذه المعارف

  الحصول بموافقة حائزي المعارف التقليدية  )7
  المكسيك

الحـصول علـى   أمـر   تقرير في الحكومات الوطنية ةبسيادة الدول على مواردها الطبيعية وسلطدون اإلخالل   ب  -1
صلية والمحليـة   الموارد الجينية، يجب أن يخضع الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة لدى المجتمعات األ            

  .إلى موافقتها المسبقة عن علم

  بطريقة ملتوية أو باإلكراهعدم الحصول على المعارف التقليدية   )8
ة لالعتراف بحقوق حائزي المعارف التقليدية      المالئمعلى األطراف النظر، ضمن تشريعها الوطني، في التدابير           -1

  .هاونالمرتبطة بالموارد الجينية، وحماية هذه الحقوق واحترامها وص
 على الموارد الجينية للموافقة المـسبقة        من االتفاقية، يجب أن يخضع الحصول      5-15والمادة  ) ي(8وفقا للمادة     -2

  .عن علم
يجب أن يخضع أي حصول أو تخصيص غير مبرر، أو استعمال غير مالئـم للمعـارف التقليديـة المرتبطـة                -3

  .بالموارد الجينية، لجزاءات ينص عليها التشريع الوطني

 المعـارف التقليديـة، بمـا فـيهم         الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لحـائزي            )9
  المجتمعات األصلية والمحلية، عندما يتم الحصول على المعارف التقليدية

  
  وضع مبادئ توجيهية دولية لمساعدة األطراف في إعداد تشريعها المحلي وسياساتها المحلية  )10
  
إقرار على الشهادة المعترف بها دوليا عما إذا كانت هناك أي معارف تقليدية ذات صـلة وعـن هويـة مـالكي                   )11

  المعارف التقليدية
  
  توزيع المنافع الناشئة عن المعارف التقليدية على مستوى المجتمع  )12

  
     القدرات- هاء 

  كندا
لموارد البشرية والقدرات المؤسسية فيما يتعلق أو تعزيز ا/أن تتعاون األطراف في إعداد و] يجب] [ينبغي[  - 1

لغرض التنفيذ الفعال للنظام الدولي في األطراف من البلدان النامية، وال سيما بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع 
ما في ذلك من خالل من بينها، واألطراف ذات االقتصادات االنتقالية، بالنامية أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة 
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المؤسسات والمنظمات القائمة العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، وحسب الحالة، من خالل تسهيل إشراك القطاع 

  .الخاص
أن تؤخذ في الحسبان، احتياجات األطراف من البلدان النامية، وال سيما ،1في تنفيذ أحكام الفقرة  ]يجب] [ينبغي[  - 2

ل على الموارد الجينية ونقل وارد المالية والحصإلى المومن بينها، النامية نموا والدول الجزرية الصغيرة أقل البلدان 
  .التكنولوجيا وفقا لألحكام ذات الصلة في االتفاقية

جات أن تحدد األطراف المتعاقدة من البلدان النامية االحتياجات واألولويات الوطنية، بما فيها احتيا] يمكن] [ينبغي[  - 3
وتقديم هذه وتقاسم منافعها  الموارد الجينية علىوأولويات المجتمعات األصلية والمحلية، لبناء القدرات من أجل الحصول 

  .المعلومات إلى األمانة لتوزيعها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية
  . على إدارة الموارد الجينيةا وتقنياعلمي اأن يتضمن التعاون في بناء القدرات تدريب] يجب] [ينبغي[  - 4
 التنفيذ المحلي للنظام في، المالئم على النحومعلومات عن أفضل الممارسات، الأن تتبادل األطراف ] يجب] [ينبغي[  - 5

  .في تعزيز التنمية المستدامة واستخدام الموارد الجينية وتقاسم المنافع ،الدولي
  كولومبيا

  مة أحكام عا–القسم الثاني 
   تدابير لتعزيز وتشجيع االمتثال– 4المادة 

  بناء القدرات
 ومشتقاتها ، مستخدمي الموارد الجينيةمن جانبلتعزيز االمتثال الضرورية د وجهالفق األطراف على بذل كل وات  1- 4

شأن الحصول ، من أجل االمتثال للقوانين الوطنية واألجنبية بوما يرتبط بها من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية
يجب و.  متفق عليها بصورة متبادلة والشروط ال في ذلك الموافقة المسبقة عن علمهذه القوانين، بما وتقاسم المنافع، واحترام

ة تعلقاالختراع لدراسة طلبات الحصول على براءات االختراع المبراءات أن تشجع األطراف وتتعاون على تدريب فاحصي 
 مستوى التطور قريرها وما يرتبط بها من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية، وال سيما ت ومشتقات،بالموارد الجينية

  . ضمان حقوق بلدان المنشأ وحائزي هذه المعارفبغية، تقنيال
 الصندوق م إنشاء هذاوسيت.  لتحقيق الهدف المذكور أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي صندوقا لدعم البرامج المشتركة ئستنش

 من المنح المقدمة من البلدان المتقدمة، ضمن مساهمات كون أشهر بعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، وسيت6ون في غض
  .أخرى

 تنفيذ من أجلالنامية،  في كل بلد، وخصوصا البلدانالالزمة فق األطراف على إنشاء برنامج لدعم التطورات المؤسسية وات
  .في ذلك شهادة االمتثال واإلفصاح عن المنشأ هذا النظام الدولي، بما بموجبااللتزامات 

  المكسيك
أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية لغرض التنفيذ الفعال لهذا /على األطراف أن تتعاون في تطوير و  - 1

ية، وحسب مات القائمة العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنظالنظام الدولي، بما في ذلك من خالل المؤسسات والمن
  .الحالة من خالل تسهيل مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين

  :لبنود التاليةلوال سيما بالنسبة على األطراف المتعاقدة اتخاذ تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة،   - 2
  إعداد التشريع الوطني  )أ
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  العقودالمشاركة في المفاوضات، بما في ذلك مفاوضات إبرام   )ب
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج
  رصد وإنفاذ االمتثال  )د
  .الحصول وتقاسم المنافع  )ه

دنيا لبناء اللمتطلبات  لتقرير امبادئ توجيهيةإجراء عمليات تقييم ذاتي وطنية الستعمالها كالمتعاقدة على األطراف   - 3
  .القدرات

  .على نقل التكنولوجيا والتعاون فيها القدرات  تدابير خاصة لبناءاتخاذ المتعاقدة على األطراف  - 4
  . تدابير خاصة لبناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحليةاتخاذ المتعاقدة على األطراف  - 5
دراجها في اتفاقات نقل إل نموذجية أحكام، عند االقتضاء، الدعم إلعداد قوائم  أن تقدمالمتعاقدة على األطراف  - 6

  .المواد
 للمشاركة الفعالة في آلية غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم بالقدر الكافي لتمويل وبناء القدراتتسهيل ا  - 7

والدول الجزرية الصغيرة  المنافع، مع مراعاة االحتياجات الخاصة لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا
  للتنوع البيولوجي؛االنتقالية وكذلك البلدان التي هي مراكز منشأ ومراكز  والبلدان ذات االقتصادات النامية من بينها،

مساعدة األطراف على تنفيذ هذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، مع مراعاة االحتياجات الخاصة   - 8
من بينها، والبلدان ذات االقتصادات لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية 

  .االنتقالية وكذلك البلدان التي هي مراكز منشأ ومراكز للتنوع البيولوجي

  ناميبيا بالنيابة عن المجموعة األفريقية
ية التنوع البيولوجي من اتفاق) ج(10والمادة ) ي(8 أن تدابير بناء القدرات وفقا للمادة المتعاقدة األطراف تكفل  - 1

عمال األوسع للمعارف واإلبتكارات والممارسات األصلية وذلك عن طريق إشراك المجتمعات األصلية تسعلى االستشجع 
، )13المادة " (التثقيف والتوعية العامة"، و)12المادة " (البحث والتدريب" والمحلية بنشاط وبموافقتها في تخطيط وتنفيذ 

  ).4- 18المادة " (قني والعلميالتعاون الت" و)2-17المادة " (تبادل المعلومات"و
  :تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة من أجل ما يليالعلى األطراف المتعاقدة اتخاذ   - 2

  وضع تشريع وطني  )أ
  المشاركة في المفاوضات، بما في ذلك مفاوضات إبرام العقود  )ب
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج
  للتقييم وضع واستعمال طرائق   )د
  دراسات تصنيفيةبحوث والتنقيب البيولوجي، وما يرتبط به من   )ه
  رصد وإنفاذ االمتثال  )و
   التنمية المستدامةفي أغراض الحصول وتقاسم المنافع عمالاست  )ز

لبناء دنيا المتطلبات  إلعداد الكمبادئ توجيهيةعلى األطراف المتعاقدة إجراء عمليات تقييم ذاتي وطنية الستعمالها   - 3
  .القدرات

  . تدابير خاصة لبناء القدرات على نقل التكنولوجيا والتعاون فيهااتخاذعلى األطراف المتعاقدة   - 4
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  . تدابير خاصة لبناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحليةاتخاذعلى األطراف المتعاقدة   - 5
دراجها في اتفاقات نقل  نموذجية إلحكام قوائم أل، عند االقتضاء، الدعم إلعداد أن تقدمالمتعاقدة على األطراف  - 6

  .المواد

  النرويج
على األطراف اتخاذ تدابير للمساهمة في الوفاء بخطة العمل بشأن بناء القدرات على الحصول على الموارد الجينية وتقاسم 

العمل إطارا لتحديد وينبغي أن تقدم خطة .   الصادر عن مؤتمر األطراف7/19المنافع حسبما يرد ذكره في المقرر 
  .االحتياجات القطرية واحتياجات أصحاب المصلحة، واألولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل

  :تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة بغرض ما يلي)  1
  

  وضع التشريع الوطني  )أ(
  
  العقودالمشاركة في المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات بشأن إبرام   )ب(
  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج(
  
  وضع واستعمال وسائل التقييم  )د(
  
  يةتصنيفدراسات بحوث وما يرتبط به من التنقيب البيولوجي و  )ه(
  
  رصد االمتثال وإنفاذه  )و(
  
  استعمال الحصول وتقاسم المنافع في أغراض التنمية المستدامة  )ز(

  ية التي ستستعمل كمبادئ توجيهية للمتطلبات الدنيا لبناء القدراتعمليات تقييم ذاتي للقدرات الوطن)  2
  

  تدابير لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها)  3
  

  تدابير خاصة لبناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية)  4
  

  وضع قوائم لنصوص نموذجية الحتمال إدراجها في اتفاقات نقل المواد)  5
  

  إنشاء آلية مالية)  6

  الطبيعة    -رابعا 
  

  9/12نص المرفق األول بالمقرر 
  

  5طبيعة النظام الدوليات بشأن حمقترلتجميع ل
  

 توصية الرئيسين المتشاركين للفريق العامل  -1

                                                   
5

  .شأنها أو االتفاق عليهاهذه المقترحات لم يتم مناقشتها، أو التفاوض ب  
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  الخيارات
  
  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  -1
  هة القانونيةمزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية والصكوك غير الملزمة من الوج  -2
  صك غير ملزم  -3
 
  المقترحات المقدمة  -2
  

  1الخيار 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشدد النظـام علـى اإلنفـاذ بـشكل     . يجب أن يكون النظام الدولي ملزما من الوجهة القانونية       

ن ذلك ليس مكلفا فحسب،      يشير إلى التعارض مع القانون الدولي الخاص في المقام األول، أل           وأالتعاوني أكبر بين األطراف     
  .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
  صك غير ملزم  -3
  

  3الخيار 
م الدولي من صك واحد ملزم من الوجهة القانونية يحتوي على مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد                يجب أن يتألف النظا   

  .وتدابير لالمتثال واإلنفاذ
  

  4الخيار 
يمكـن أن  : وفي الوقت الحالي، تقترح اليابان ما يلـي . يجب مناقشة الطبيعة بعد إتمام المداوالت حول محتوي النظام الدولي   

دولي من صك واحد أو أكثر غير ملزم من الوجهة القانونية ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعـد                  يتألف النظام ال  
  .وإجراءات صنع القرار

  
  5الخيار 

، أو الصكوك غير الملزمة   /يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و                
  .جراءات، ذات الطابع الملزم وغير الملزم من الوجهة القانونيةاإلوالمعايير والقواعد وضمن مجموعة من المبادئ 

  الهند
من المبادئ والمعايير والقواعد وتدابير عة  يحتوي على مجموايجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد ملزم قانون

  .االمتثال واإلنفاذ

  المكسيك
، بالرغم من أنه قد يتضمن آليات طوعية قانونا ينبغي أن تكون ملزمة تعتبر المكسيك أن طبيعة النظام الدولي

  ).ةختلطآليات م(رين اوحتى آليات تجمع كل من المعي
  آليات إلزامية لضمان الوفاء بالنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع - أوال 
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بط بها من معارف تقليدية الموافقة المسبقة عن علم من أجل الحصول على الموارد الجينية وما يرت  )1

 النص علىو من اتفاقية التنوع البيولوجي، 15، وفقا للمادة )عدم التمييز(بموجب شروط المساواة 
  .ن علم الموافقة المسبقة عت بشأنهامحدد للموارد الجينية والمعارف التقليدية التي منحالستخدام الا

ى الشروط التي يتم بموجبها التقاسم العادل علنص التي تالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة،   )2
  . من اتفاقية التنوع البيولوجي7- 15المادة .  والمنصف للمنافع، سواء النقدية أو غير النقدية

  . صادرة من السلطة الوطنية، كوثيقة إلزامية وقانونية دولية،شهادة الوفاء  )3
لموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة منصف للمنافع الناشئة عن استخدام االعادل والتقاسم ال  )4

  .بالموارد الجينية
  . دولي لشهادات الوفاءلإعداد سج  )5
  .تعيين سلطة وطنية مختصة ونقطة اتصال وطنية  )6
  .تعريف أحكام التحقق الوطني في شهادة الوفاء  )7
  .لية ذات الصلةاحترام حقوق الشعوب والمجتمعات األصلية والمحلية في أحكام الصكوك الدو  )8
ليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وفقا لنص ق للمعارف التبررملمنع التخصيص واالستعمال غير الآليات   )9

  .من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8المادة 
  . في حاالت عدم الوفاءتصحيحيةتدابير الالالنص في التشريعات الوطنية على الجزاءات و  )10
  . الدعم المالي لتنفيذ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع في البلدان الناميةالنص على آليات  )11
متعددة األطراف األخرى الالنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع والمعاهدات يجب تنفيذ   )12

 على تنطويبخصوص الحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة متجانسة و
  .متبادلالدعم ال

  ). في اتفاقية بازل، وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وغيرهامامثل(للوفاء النص على آلية دولية   )13
   آليات التنفيذ الطوعية–ثانيا 

ات التي أنشأتها نومثال، المد( أن تكون حسب القطاع يمكن) مدونات سلوك أخالقي(مدونات سلوك   )1
  )تات للباحثيننباكيو للحدائق 

  تحكيمالإجراءات   )2
  صناديق إلدارة الموارد  )3
  .آليات تشاورية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  )4

  )الطوعي- التنفيذ اإللزامي (ةختلط اآلليات الم–ثالثا 
  )بند بشأن تسوية االختالفات(تسوية المنازعات   )1
  . المتفق عليها بصورة متبادلةأحكام نموذجية للموافقة المسبقة عن علم وللشروط  )2

  ناميبيا بالنيابة عن المجموعة األفريقية
 النظام الدولي من صك واحد ملزم قانونا يحتوي على مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد وتدابير ألفينبغي أن يت

  .لالمتثال واإلنفاذ، ضمن جملة أمور
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  النرويج

إطار اتفاقية التنوع   بروتوكول فيأير على، اتفاق دولي واحد ملزم قانونا، ينبغي أن يتكون النظام من، ولكنه ال يقتص
  . أن يستند إلى مبادئ بون التوجيهية ويطورها، ضمن جملة أمور،وينبغي.  البيولوجي

  (BIO and PhRMA) فارمابيو و
تند ذلك إلى عدد يسو".  ملزم" دولي تساند بيو وفارما الرأي القائل بأنه من السابق ألوانه في هذا الوقت االتفاق على نظام

وطنية للحصول وتقاسم المنافع أو لم تنفذها  البلدان بدأت مؤخرا فقط تنفيذ نظم كثير من) 1: (من العوامل، تشمل ما يلي
حتى يتم اكتساب مزيد من الخبرة، ينبغي توفير أقصى قدر من المرونة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي مع ) 2(بعد؛ 

وينبغي القيام بمزيد من البحث في فائدة اآلليات ) 3(؛  االتفاقتشغيلرسات والمعايير لتعزيز إمكانية يق أفضل المماتوث
  .منازعات، وخالفه، وذلك قبل الدخول في نظام ملزمالالقائمة، مثل اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع، وآليات بديلة لتسوية 

 تطوير إضافي لمحتوي النظام  إجراءبحث في مجال طبيعة النظام الدولي، بعدغير أننا ندرك الحاجة إلى مزيد من ال
.   ينبغي أال يستبعد الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع أي نتائج،  وفي ضوء ذلك، وفي الوقت الحاضر.الدولي

 في هذا الوقت، أي أن النظام الدولي 9/12 من قائمة الخيارات في المرفق بالمقرر 2وبناء عليه، نقترح االحتفاظ بالخيار 
  :ينبغي أن يتألف مما يلي

  قانوناصك واحد ملزم   -1
  قانونا الصكوك غير الملزمة أو/ وقانونامزيج من الصكوك الملزمة   -2
  صك غير ملزمأو   - 3

 إعداد نتهاء منعقب االو.  ومن شأن هذا الخيار أن يحافظ على جميع السيناريوهات بدون اإلخالل بنتائج المفاوضات
  .، يمكن إجراء مناقشة مستنيرة أكبر بخصوص طبيعة النظام الدوليجوهريةألحكام الا

  المعهد الدولي للبيئة والتنمية وشركاؤه
في سبيل تحسين تنفيذ الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي الخاص بالحصول وتقاسم المنافع، ينبغي أن يكون النظام 

تفاقية ا سنة من دخول 15إذ أنه بعد .  أن هذا الهدف ال يتم تنفيذه بفاعليةإلى  الخبرة شيروت.  ا قانونا ملزماالدولي صك
.  اجد محدودا ،التنوع البيولوجي حيز النفاذ، ما زال عدد البلدان التي تلقت منافع وعدد اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع

 أقل من ا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، إال أن عددا وطنيا تشريعأدخل) دمينالمق(البلدان النامية  من اوبالرغم من أن كثير
 التنفيذ الفعال للهدف الثالث التفاقية يضمن أيضاوثمة حاجة إلى نظام دولي ملزم قانونا .  بلدان المستخدمين فعلت ذلك

رد الجينية يمكنهم الحصول على الموارد وإال فإن المستخدمين التجاريين للموا.   في بلدان المستخدمينالتنوع البيولوجي
الجينية التي تم نقلها بالفعل إلى بلدانهم، أو ينجحوا في الحصول عليها من خالل مؤسسات أخرى تعرض الموارد داخل 

تق عا الحصول وتقاسم المنافع تقع على أنظمةويعني ذلك أن مسؤولية االمتثال ب.  البلد، مع عدم االلتزام بتنفيذ هذه األهداف
  يحتاج األمر إلى نظام دولي ملزموبذلك،.  المنظمات الوسيطة في البلدان النامية التي ال تستطيع تحمل التكاليف اإلضافية

 الحصول وتقاسم بأنظمة المستخدمين التجاريين النهائيين في البلدان الصناعية التي تحقق المنافع أيضا التزامقانونا لضمان 
  .المنافع

، وافقت الدول الغنية ريواألرض ب ففي مؤتمر قمة –ل وتقاسم المنافع اتفاقية التنوع البيولوجي برمتها ويبرز هدف الحصو
حماية التنوع البيولوجي في بلدانها وعدم اغتنام فرص اقتصادية مقابل تقاسم على بالتنوع البيولوجي والمفتقرة إلى الموارد 

 في عام ت خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمية بشأن التنمية المستدامةعود.  المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
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، الحكومات إلى تحسين تنفيذ هدف الحصول وتقاسم المنافع في اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل التفاوض بشأن 2002

، الفريق العامل 7/19في مقرره وكلف مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي .  نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع
 15ألحكام المادة اعتماد صك أو صكوك دولية تؤمن التنفيذ الفعال بغية "المعني بالحصول وتقاسم المنافع بإعداد نظام دولي 

ظام وتشير هذه الصياغة بقوة إلى أن الن).  تم إضافة التركيز" (من االتفاقية وكذلك األهداف الثالثة لالتفاقية) ي(8والمادة 
الطوعية التوجيهية  بون ئ إذ لدينا بالفعل مباد–فقد يضيف نظام غير ملزم قانونا قيمة أقل . ينبغي أن يكون ملزما قانونا

وبذلك، نحث بصفة خاصة الحكومات في البلدان الصناعية .  بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي تحترم على نطاق واسع
 إلى األطراف األخرى في اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل إعداد نظام ملزم قانونا لى تنفيذ التزاماتها بجدية وأن تنضمع

للحصول وتقاسم المنافع، مع آليات إنفاذ فعالة يمكنها تأمين امتثال جميع األطراف، وذلك من أجل التنفيذ الفعال لجميع 
  .األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي

----  


