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  مقدمة

يتبـع  على أن   اتفق  صص للحصول وتقاسم المنافع،     تام االجتماع السابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخ       في خ   -1
لمفاوضات اإلضـافية حـول مـسائل       ل ايكون أساس وأن   ،9/12نفس شكل المرفق األول بالمقرر      المرفق بتقرير االجتماع    

 واتفق أيضا علـى أن أي     .  االمتثال، والتقاسم العادل المنصف للمنافع، والحصول، وذلك في االجتماع الثامن للفريق العامل           
الوثيقـة  (المرفق بتقرير االجتمـاع الـسابع للفريـق العامـل           أساس  تعليقات بخصوص هذه العناصر ينبغي أن تبني على         

UNEP/CBD/WG-ABS/7/8.(  
تعليقـات  أي  ، إلـى أن     2009أيار  / مايو 11 بتاريخ   2009-050  رقم انة في اإلخطار  ، أشارت األم  تقدموفقا لما     -2
التي تمت معالجتها في االجتماع السابع للفريق العامل، والتي سيتم النظر فيها مرة أخـرى                بالعناصر الرئيسية للنظام     رتبطت

المرفق بتقريـر  أساس ينبغي أن تبني على )  االمتثال، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول      أي(في االجتماع الثامن    
  .(UNEP/CBD/WG-ABS/7/8)االجتماع السابع للفريق العامل 

 هذه الخلفية، تحتوي هذه الوثيقة على تجميع للتعليقات المقدمة إلى األمانة بشأن التقاسم العادل وءفي ضو  - 3
  .والمنصف للمنافع، والحصول، واالمتثال
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  ،والمنظمات الدولية ، والحكومات،األطرافالمقدمة من  للمساهمات تجميع

ص االمتثال، بخصو ، وأصحاب المصلحة المعنيين،والمجتمعات األصلية والمحلية
  1والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول
  2النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
  "):مرفق باريس ("ABS-WG/CBD/UNEP/8/7أقسام متعددة في المرفق بالوثيقة  على يسرياقتراح 
  :تعديل النصباقتراح 

  ".المنتجات"و، "المشتقات"و، "الموارد البيولوجية"ن قوسين إلى بيالواردة ينبغي حذف جميع اإلشارات 
  الشرح والمبرر المنطقي

 اتفاقية التنوع يندرج في إطارلدولي يجب أن مفاده أن النظام ا ا قويارأي (BIO and PhRMA)ت بيو وفارما بدأ
ينبغي أن ينظم النظام الدولي و.  مؤتمر األطراف يكون متمشيا مع الوالية الصادرة عنيجب أن أنه البيولوجي و

  ).15 المادة مثل(التنوع البيولوجي بما يتماشى مع مجال تطبيق األحكام األخرى في اتفاقية " الموارد الجينية"فقط 
بموجب " جينيالمورد ال "فتعريفي  ةضمنكانت متالمشتقات والمنتجات والبنود األخرى إذا وينبغي فقط إضافة 

  .االتفاقية
  :ة لتوحيد النص المتكرر في مرفق باريسمقترحات محدد

ومع تطور النص، .   حاليا في أقسام مختلفة من النصالتي تعالج طابقةتشابهة أو المت الموضوعات الم عدد كبير منهناك
ة، بما قصود غير المتداعيات يؤدي ذلك إلى عدد من اليمكن أنو.  أن تصبح هذه األقسام غير متسقةمن هناك خطر كبير 

وكذلك، في حالة وجود اختالفات في النص النهائي، سيفترض أن .   معينةنشودةهج غير متسقة لبلوغ نتيجة منُاتباع فيها 
، ينبغي توحيد كل قسم من باختصارو.   كذلكوإن لم يكن الحال مختلفة، حتى كانوا يرمون إلى نتائجواضعي الصياغة 

  .ه، ويفضل أن يكون ذلك في قسم واحداألقسام المختلفة التي تعالج البنود المذكورة أدنا
  .أ في مرفق باريس-1- جيم-  والقسم ثالثا8- ألف- القسم ثالثا: ةأنشطة زيادة التوعي •
ح من - 1- جيم- ، والقسم ثالثا5-باء-  والقسم ثالثا11- ألف-القسم ثالثا:  االمتثالمساندةمعايير دولية للحصول ل •

 .مرفق باريس

م ـ والقس15- ألف- القسم ثالثا: وادـل المـا في اتفاقات نقال إدراجهـة الحتمـوص نموذجيـوضع نص •
  الصادر عن مؤتمر األطراف9/12 من المقرر 5- هاء- ج من مرفق باريس والقسم ثالثا- 1- جيم- ثالثا

 من مرفق 2- باء- والقسم ثالثا1- ألف-القسم ثالثا: الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع •
 باريس

                                                   
  وباإلضافة إلى ذلك، .التسهيل الرجوع إليه  في هذه الوثيقةةالمستنسخ 9/12المرفق األول بالمقرر في  العناوينتم تظليل    1
  ).UNEP/CBD/WG-ABS/7/8الوثيقة (سير هيكل المرفق على نمط المرفق بتقرير االجتماع السابق للفريق العامل ي
  .ولييشار إلى النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع في هذا النص بدون اإلخالل بطبيعة النظام الد   2
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 9/12 من المقرر 3-هاء- من مرفق باريس والقسم ثالثا4- ألف- القسم ثالثا: نولوجيا ونقلهاالحصول على التك •

  الصادر عن مؤتمر األطراف
 التابع لمجلس (Cesagen)الجوانب االقتصادية واالجتماعية للمجينيات المعني بمركز ال

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
 في لحصول وتقاسم المنافععامة ل راخيصتدخال إإمكانية النص على  أدناه نحو مقترحات النص التشغيلي المقدمةتتجه 

وتستند المقترحات إلى .  2010 بعد اعتماد النظام في ناغويا في عام تفاصيلمزيد من الإضافة بغرض النظام الدولي 
واألعمال اإلبتكارية واتفاقات نقل المواد البرمجيات اتفاقات المفتوحة بالعالقة إلى /يص العامةخالشهرة المتزايدة لنماذج الترا

 دور التراخيص :وتقاسم المنافعحصول نظام عام لل"وترد تفاصيل كاملة لالقتراح في ورقة المناقشة بعنوان .  البيولوجية
ه الوثيقة في   ويتمثل الغرض من هذ3. حسبما تم تقديمها إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيالمفتوحة في النظام الدولي/العامة

مزيد من أجل إضافة التحفيز التفكير والمناقشة حول الخيارات المحتملة إلدخال التراخيص العامة للحصول وتقاسم المنافع 
  . بعد االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافتفاصيلمن ال

د الجينية والمعارف التقليدية التي  للموارم الدولي لفئات االستخدام الثالث أحكام في النظافعيلوتركز المقترحات أدناه على ت
 موضوعتحت " المواد نقل اتفاقات في إدراجها الحتمال  النموذجيةنصوصللقطاعية  قوائم إعداد" تحت عنوان ندرجت

  :وفيما يلي فئات االستخدام الثالث  4).2ج الخيار -1- جيم- القسم ثالثا(االمتثال 
ج، - 1- جيم- القسم ثالثا) (البحوث غير التجارية(ري  التسويق التجاألغراض بخالفالبحث والتطوير   )أ

  ؛)أ-4، الفقرة 2الخيار 
، الفقرة 2ج، الخيار - 1-جيم-القسم ثالثا) (البحوث التجارية(التسويق التجاري ألغراض البحث والتطوير   )ب

  ؛)ب- 4
  ).ج- 4، الفقرة 2ج، الخيار - 1- جيم- القسم ثالثا(التسويق التجاري   )ج

ويمكن أن يكون .  تراخيص نموذجية للحصول وتقاسم المنافع هذه من خالل إدخال الستخدام الثالثمكن تفعيل فئات ايو
الغرض من التراخيص تزويد المقدمين بخيارات بشأن أحكام وشروط إتاحة الموارد الجينية والمعارف التقليدية في كل فئة 

ويمكن أن تشمل الخيارات .  سم الموارد والمعارفلتشجيع على تقالحقوق البخصوص احترام اليقين قدر كاف من وتقديم 
  :األساسية ما يلي

  أحكام التراخيص غير الحصرية وغير التجارية بالنسبة للبحوث غير التجارية؛؛  )أ
اتفاقات منفصلة وإضافية للتراخيص غير الحصرية التجارية تستند إلى الموافقة المسبقة عن علم والشروط   )ب

 توجه نحو التشجيع على إنشاء شبكات إبتكارية تعاونية مفتوحة لتوليد السلع ،ادلةالمتفق عليها بصورة متب
أي تحقيق أهداف االتفاقية، والبحث والتطوير في مجال األمراض المهملة، والتكيف مع تغير (العامة 
  ؛)المناخ

 التوسيم في ظلخطط التراخيص وأو مزيد من الصياغة ل/من خالل تطبيق و) المنتجات(التسويق التجاري   )ج
  .التجارة العادلة

                                                   
 .UNEP/CBD/WG-ABS/8/INF/3  هذه الوثيقة فيتاحت   3
 في إدراجها الحتمال  النموذجيةنصوصلل قوائم إعداد":  بعنوان2، الخيار 15-ألف- ترد الفئات الثالث أيضا في القسم ثالثا   4

 ".المواد نقل اتفاقات
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العامة المقترحة ضرورة إدراج التفاصيل الكاملة للتراخيص ، فإن الهدف من هذه الوثيقة ال يتمثل في أعالهورد وكما 

 بيان العناصر الرئيسية للنص الحالي التي قد ذلك أن الغرض منها.   الحاليتفاوض نص الفيللحصول وتقاسم المنافع 
 صياغة تراخيص الحصول وتقاسم المنافع بعد اعتماد النظام في االجتماع فعيل لتيلن الصياغة أو التعدلب مزيدا مطتت

  .2010العاشر لمؤتمر األطراف في عام 
إدخال ) أ: (، إلىيمثل الحد األدنىويهدف األول، كنهج .  تفاوض نص الفيويوجد منهجان رئيسيان إلدخال التراخيص 

 القوانين العرفية والبروتوكوالت معوإدخال إشارة إلى التراخيص ) ب(نصوص النموذجية،  المعإشارة إلى التراخيص 
وكمساهمة في مناقشة أوسع، تعرض هذه الوثيقة نهجا موسعا يتكون .  المجتمعية لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

  :من سلسلة من الخطوات، وهي
 النموذجية التفاقات نقل نصوصم الترخيص بخصوص ال إشارات محددة إلى التراخيص أو نظاضافةإ  )1

  ؛)2ج الخيار - 1- جيم- القسم ثالثا(المواد 
 ، النموذجيةنصوصتحت الالواردة  للموارد الجينية والمعارف التقليدية خال فئات االستخدام الثالثإد  )2

وط متفق عليها بصورة تقاسم نتائج البحث والتطوير على أساس شر: "نافع تحت عنوانمفي تقاسم الإدخالها 
أو التطوير /في أنشطة البحث، وبالمشاركة الفعالة  " صلة ذلكحققوسي).  5- 1- ألف-القسم ثالثا" (متبادلة

  5؛)4- 1- ألف-القسم ثالثا( نقل التكنولوجيا فعيلوت) 6- 1-ألف- القسم ثالثا(" نشطة البحثألالمشترك 
عض التفاصيل المحددة عن أشكال تقاسم المنافع لتفعيلها  لتقديم ب5-1- ألف- ويمكن إعادة صياغة القسم ثالثا  )3

خاص على الحصول على نتائج البحث والتطوير من بوجه تركيز التحت كل فئة من فئات االستخدام مع 
 لتفعيل 6- 1- ألف-ويمكن تعديل القسم ثالثا.  خالل استخدام التراخيص العامة للحصول وتقاسم المنافع

 بشأن نقل التكنولوجيا ليشمل 4- 1- ألف-ويمكن تعديل القسم ثالثا.  لبحوثنية لتعاوإمكانية إنشاء شبكات 
  إشارة إلى التراخيص المفتوحة وتراخيص الحصول وتقاسم المنافع لربطها بأحكام البحوث الرئيسية؛

.  ب بخصوص الشهادة المعترف بها دوليا، يمكن إدراج إشارات إلى التراخيص- 2- جيم- وفي القسم ثالثا  )4
 للموارد الجينية التراخيص وفئات االستخدام الثالثفقرة جديدة لإلشارة إلى  إدماجأو مكن إضافة وي

  ؛ويتمثل الغرض المستهدف في تفعيل الشهادة المقترحة وإضافة المرونة.  والمعارف التقليدية
تراخيص العامة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من المنتفعين األوليين للتكون من المتوقع أن و  )5

وسيتحقق ذلك بربط اإلشارات إلى القانون .   في سياق النظام الدوليتوضعللحصول وتقاسم المنافع التي 
العرفي ونظم  تدابير لضمان االمتثال للقانون: "التراخيص تحت عنوانبت المجتمعية البروتوكوالوالعرفي 

القوانين العرفية، والبروتوكوالت "كل التالي، مثل من خالل نص يتخذ الش) 4 -القسم ثالثا" (الحماية المحلية
ب استعمال هذه الجملة في أماكن أن يكون من المستصوومن المرجح أيضا ."  المجتمعية والتراخيص

ويمكن إدراج إشارة إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في األقسام الخاصة بنقل .  أخرى من النص
 من أجل تفعيل تقاسم المنافع والمشاركة في ،توجد فيها حاليا هذه اإلشارة التكنولوجيا والبحوث التي ال

  ؛)6 و5 و4-1- ألف- القسم ثالثا(شبكات البحوث 
 مع ، وذلك االمتثالبخصوصتفعيل أنظمة التتبع واإلبالغ المقترحة في القسم من خالل هذه العملية ويمكن   )6

 (IPC)نظام التصنيف الدولي لبراءات االختراع (ياسية مقترحات إضافية تتعلق باستعمال نظم التصنيف الق
وإدراجها  ،)(ISIC)  التابع لألمم المتحدةاالقتصادية األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعيوالتصنيف 

.   وإعداد مؤشرات إحصائية،النظام الدولي لبراءات االختراع، ونظم الحسابات القوميةأهمية  إبرازلتسهيل 
                                                   

ل أكثر تعمقا ألساليب االبتكار المستندة إلى مصادر إجراء تحلي" بشأن نقل التكنولوجيا إلى الحاجة إلى 9/14يشير المقرر    5
  ).أ(11، الفقرة 9/14المقرر ". مفتوحة، وكذلك الخيارات اإلضافية األخرى لحقوق الملكية الفكرية
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القدرة قترحات إلى تعزيز القدرات على معرفة ما إذا كان سوء التخصيص يحدث بالفعل ووتوجه هذه الم

  ؛فاعلية النظام الدولي القياس اإلحصائي لعلى
القيام لتوفير إمكانيات ) أ-1- جيم-القسم ثالثا( للقسم بشأن زيادة التوعية إدخال تفاصيل إضافيةويمكن   )7

  ؛ا وعرضهاخيص ونشرهانظام إلكتروني إلعداد التر استخدام بفضلأنشطة توعية عامة أوسع ب
- القسم ثالثا(ض البحث غير التجاري اغرقواعد مبسطة للحصول ألإدخال ويمكن تفعيل المقترحات بشأن   )8

تفعليها ) ز-1- جيم-القسم ثالثا(واإلقرار من طرف واحد صادر عن المستخدمين ) 1 الخيار 8-باء
 المسبقة على أحكام ترخيص غير حصري غير تهموافقبإعطاء ل  مستخدم محتمفي حالة قيامتراخيص ب

  .ألغراض البحوث) عقد ملزمل(تجاري 
ها في مناقشات إضافية إلدراج التراخيص العامة للحصول بحثويعرض الملخص أعاله الخيارات الرئيسية التي يمكن 

فعيل العناصر الحالية للنظام الدولي وال يسعى  لالقتراح إلى تيتجه الهدف األساسيو.  ام الدوليظوتقاسم المنافع في الن
  . األحكام القائمة أو استبدالهاإلغاءاالقتراح إلى 

.  ة أعالهحضو إلى الخطوات المباالستنادنص تشغيلي محتمل بشأن قي من هذه الوثيقة مقترحات لمتب الجزء ابينوي
  . هيكل نص المفاوضات حسب، ثم تسيرولتسهيل المراجعة، تبدأ المقترحات بمالحظات عامة موجزة

  :مالحظات عامة
  )1- ألف-القسم ثالثا(الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع   - 1

ة بين الحصول وتقاسم واضح العالقة جعل ل1- ألف-يمكن إدراج إشارة إلى تراخيص الحصول وتقاسم المنافع في القسم ثالثا
  .دتعاقمن أشكال الالمنافع من خالل استعمال التراخيص كشكل 

  الصلة بين تراخيص الحصول وتقاسم المنافع والبروتوكوالت المجتمعية والقوانين العرفية  - 2
 من نص ةكثيرأجزاء يمكن إنشاء صلة بين بروتوكوالت المجتمعات األصلية والمحلية وقوانينها العرفية في و
   :نسخة معدلة منه أو النص التاليباستعمال وذلك التفاوض 

   لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية..."قوانين العرفية والبروتوكوالت المجتمعية، والتراخيصال"
  :المبرر المنطقي

القوانين العرفية أساس  قائمة علىإلى مقترحات ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع اليستند  إدخال خيارات الترخيص إن
  :لةوالبروتوكوالت المجتمعية من خالل معالجة مسأ

  ؛مع مرور الوقتمساهمات المجتمعات األصلية والمحلية باالعتراف المستمر   )أ
تزويد المجتمعات األصلية والمحلية بخيارات بشأن األحكام والشروط التي تتاح بموجبها المعارف   )ب

  والموارد؛
  د؛تعاقلل من أشكال اكإبرام العقود من خالل استعمال التراخيص كشالنهج القائمة على تفعيل   )ج
  . األوسعلملكية الفكريةا األحكام والشروط لنظام براز أهميةإ  )د

 اإلشارات إلى القوانين العرفية أو البروتوكوالت أن تحل محلإدراج إشارات إلى التراخيص اقتراح وليس الغرض من 
بدأ في االنتشار ضمن سياق وتمتنقلة  المعارف والموارد صبحيحدث عندما تاألوسع عما  السؤال هو يعالجالمجتمعية، بل 
  .النظام الدولي

  افعن النموذجية وتراخيص الحصول وتقاسم المنصوصالصلة بين اإلشارات إلى ال  - 3
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 لةعدنسخة مأو "  نموذجية وأحكام التراخيصنصوص " النموذجية في الصيغة التالية نصوصيمكن جمع اإلشارات إلى ال

  ).2ج الخيار -1- جيم-  والقسم ثالثا2 الخيار 15- ألف- لثاأي القسم ثا( معظم النص بشكل طفيف منها في
  :المبرر المنطقي

 نصوص الستزيد من وضوح أغراض النموذجية نصوص بالعالقة إلى ال،التراخيص أو ن اإلشارات إلى أحكام التراخيصإ
ارد الجينية والمعارف  للمو بالنسبة لفئات االستخدام الثالث إعداد قوائم ألحكام نموذجية للتراخيصوتسهلالنموذجية 

ويمكن استعمال قوائم أحكام نموذجية للتراخيص من جانب المستخدمين في بيئة إلكترونية مباشرة للحصول على .  التقليدية
  .لنماذج الحالية لإلبتكارات العامة والعلوم العامةما هو الحال بالنسبة ل مثل،التراخيص تلقائيا

     العناصر الرئيسية–ثالثا 
  

  التقاسم العادل والمنصف للمنافع  - ألف
  

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
 أن توضحاالتفاقية غير أن .  التقاسم العادل والمنصف للمنافع حسبما تنص عليه اتفاقية التنوع البيولوجيبيو وفارما تؤيد 

 أي أحكام في فإن ولذلك، ).7-15انظر مثال المادة " (يجب أن يكون بشروط متفق عليها بصورة متبادلة"تقاسم المنافع 
سوف و.  لمقدمي الموارد ومستخدميها بتقرير األحكام بحرية سمح يجب أن تالنظام الدولي تتعلق بالتقاسم العادل والمنصف

وينبغي تطبيق القواعد .  خر يمثل تالقي أفكار مقدم الموارد الجينية ومستخدمهاآ اتفاق هذه األحكام عادة في عقد أو تضاف
أحكام إلزامية محددة لتقاسم المنافع قد وجود ويبدو أن .  المنافع  للعقود على العقود واالتفاقات التي تتعلق بتقاسمالتقليدية

  .أن تنجح مع مبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي وال يمكن يكون غير متسق
  6الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  )1

  المكسيك
 التقاسم العادل والمنـصف لنتـائج   بهدفتدابير تشريعية وإدارية وسياسية د أن يتخذ على كل طرف متعاق   -3

، ][والمـوارد البيولوجيـة  [] للموارد الجينية[البحث والتطوير والمنافع الناشئة عن االستخدام التجاري واالستخدامات األخرى    
، [تمعـات المحليـة التـي تقـدم هـذه المـوارد           أو الشعوب األصـلية والمج    /مع الطرف المتعاقد و   ] ومنتجاتها][ومشتقاتها
ويجب أن يخضع هـذا     .  وبلد المنشأ أو الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا ألحكام االتفاقية           ] ومنتجاتها][ومشتقاتها

، [ارد أو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التـي تقـدم هـذه المـو    /التقاسم للموافقة المسبقة عن علم للطرف المتعاقد و   
وبلد المنشأ أو الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا ألحكام االتفاقية، إال إذا قرر ذلك الطرف                 ] ومنتجاتها][ومشتقاتها

  .خالف ذلك وبشروط متفق عليها بصورة متبادلة
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  النص التشغيلي
 علم للحصول على الموارد الجينية على أساس شروط متفق عليهـا            يجوز لألطراف أن تشترط أن تتم الموافقة المسبقة عن        "

  ." االتفاقيةين المقدم والمستخدم وفقا ألحكامبصورة متبادلة ب

                                                   
 األول المرفق من) 2(- 1- باء- ثالثا القسم في للمنافع والمنصف العادل والتقاسم الحصول بين الصلة بشأن قسم أيضاً هناك   6

  .9/12 قرربالم
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  الشرح والمبرر المنطقي

وينبغـي معالجـة تقاسـم      .  ربط التقاسم العادل والمنصف للمنافع بالحصول على الموارد الجينية         بيو وفارما تؤيد  
المنافع  لحصول من خالل الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة المتجسدة في اتفاق مالئم للحصول وتقاسم             المنافع عند نقطة ا   

وال ينص النص الحالي في مرفق باريس       .  يقين بخصوص حالة الموارد الجينية والمنافع الناشئة عن استخدامها        اللتقليل عدم   
  .على أهمية الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةبوضوح 
 التابع (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات الجوانبالمعني بمركز ال

  (ESRC)لمجلس البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  .تقاسم المنافعب الحصول لربط النص منيمكن إدراج إشارات إلى تراخيص الحصول وتقاسم المنافع في نقاط مختلفة 

  الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةالمنافع التي سيتم تقاسمها على أساس   )2
  المكسيك

 أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشـئة عـن االسـتخدام التجـاري     إلىمن االتفاقية ) 7(15وفقا للمادة  ، كذلكشيرإذ ي 
مقـدم   ال هعلى أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة وحسبما يقرر        يجب أن يقوم    واالستخدامات األخرى للموارد الجينية     

  }فقرة في الديباجة{والمستخدم 
فقـرة  { أو غير نقديـة / بأن تقاسم المنافع على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة قد يتضمن منافع نقدية و    وإدراكا منه 
  }في الديباجة

] ينيـة الموارد الج [على كل طرف النص على تدابير لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام                 -1
  .أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و] ومنتجاتها][، ومشتقاتها][والموارد البيولوجية[

يجب النص في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة على شروط التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عـن اسـتخدام                    -2
، وفقـا   ]ومنتجاتها][، ومشتقاتها ][والموارد البيولوجية [ ]بالموارد الجينية  [ةالمرتبطالتقليدية  المعارف واإلبتكارات والممارسات    

  :ويجب أن تشمل هذه ما يلي، ضمن جملة أمور.  للتشريع الوطني، والقوانين العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
  بين المجتمعات األصلية والمحلية والمستخدمين؛ أو  )أ

، مع إشراك نشط للمجتمعات األصـلية والمحليـة          الموارد دممقخدمين والسلطة الوطنية في بلد      تسالمبين    )ب
  .المعنية

، ][والمـوارد البيولوجيـة   [ ]المـوارد الجينيـة   [ومـستخدمي    مقـدمي    قيـام ن  على األطراف اتخاذ تدابير لضما      -3
  :ما يلي عند إعداد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةبمراعاة ، ]ومنتجاتها][ومشتقاتها

 االلتزام بتقاسم المنافع النقدية وغير النقدية إلى ما بعد انتهاء االتفاق الوارد في الـشروط                يستمريجب أن     )أ(
  .المتفق عليها بصورة متبادلة ويجب إدراجه في أي اتفاق لنقل المواد

ة ، فـي أنـشط    ]ومنتجاتها][، ومشتقاتها ][والموارد البيولوجية [ ]الموارد الجينية [المشاركة الفعالة لبلد منشأ       )ب(
  أو لتسهيل التطوير المشترك ألنشطة البحث بين بلد المنشأ والمستخدم؛/البحث و

، ][والموارد البيولوجيـة  [ ]الموارد الجينية [المعتادة  ستخدامات  الكتالوجات ا / نموذجية وقوائم جرد   نصوص  )ج(
  .، وما يرتبط بها من منافع نقدية أو غير نقدية]ومنتجاتها][ومشتقاتها
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  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  النص التشغيلي
المقـدم،  ف عدم خضوع المستخدم لمطالبات إضافية تتعلق بهذه الموارد الجينية من أطراف بخال       األطراف  ينبغي أن تشترط    "

  ." وفقا للقانون الوطنيمعند االتفاق على الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة بين المقدم والمستخد
  الشرح والمبرر المنطقي

مبادئ الوضوح القانوني والشفافية، بمجرد أن يتفق المستخدم مع المقدم المعني علـى الـشروط المتفـق عليهـا                   وفقا ل 
بصورة متبادلة، وفقا للنظام الوطني للحصول وتقاسم المنافع، ينبغي أال يخضع المستخدم لمطالبات إضافية من جانـب                  

وعلى سبيل المثال،   .  الموارد الجينية قيد البحث   بالقة ما   عتدعي بأن لها    أطراف ثالثة، مثل مجتمعات أو كيانات أخرى        
 واليـة قـضائية     ضمن الوضع الطبيعي    ظروفعلى موارد جينية معينة تستزرع في       متنافسة  في حالة وجود مطالبات     

الـنص علـى تـسوية      وينبغـي   .   إلى السلطة الوطنية المختصة    النحو السليم معينة، ينبغي توجيه هذه المطالبات على       
  .طالبات في القانون الوطني وفقا لتسلسل المسؤولية المالئمالم

  أو غير النقدية/المنافع النقدية و  )3
  المكسيك

والموارد [ ]الموارد الجينية [المنافع، جميع أشكال استخدام     تقاسم  شمل  يعلى األطراف اتخاذ تدابير للتشجيع على أن          -1
  .رتبط بها من معارف تقليديةأو ما ي/، و]ومنتجاتها][، ومشتقاتها][البيولوجية

ويجـب  .  ةسيشمل النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع قائمة إشارية بالشروط المتفق عليها بصورة متبادل               -2
المـوارد  [أو غير النقدية التي سيتم تقاسمها السـتخدام         /يها بصورة متبادلة أنواع المنافع النقدية و      لعأن تبين الشروط المتفق     

  .أو ما يرتبط بها من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية/، و]ومنتجاتها][، ومشتقاتها][والموارد البيولوجية[ ]الجينية
 من االتفاقية، لتقاسم منافع البحث والتكنولوجيـا المرتبطـة بـالحفظ            16على األطراف اتخاذ تدابير، رهنا بالمادة         -3

أو /، و]ومنتجاتهـا ][، ومشتقاتها][والموارد البيولوجية[ ]الموارد الجينية[واالستخدام المستدام، بغض النظر عن الحصول على        
  .ما يرتبط بها من معارف تقليدية

  .على األطراف إنشاء آلية مالية للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع  -4
  2الخيار 

  :لي ما ي على سبيل المثال ال الحصر،يمكن أن تشمل المنافع التي سيتم تقاسمها  -3
  المنافع النقدية وغير النقدية المذكورة في المرفق الثاني لمبادئ بون التوجيهية؛  )أ(
  . من االتفاقية19، و)4(16، و)3(16، و )6(15المنافع غير النقدية وفقا للمواد   )ب(

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
  النص التشغيلي

المنافع النقدية وغير النقدية المذكورة فـي المرفـق         ثال ال الحصر،     على سبيل الم   يمكن أن تشمل المنافع التي سيتم تقاسمها      "
  ."الثاني لمبادئ بون التوجيهية
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  الشرح والمبرر المنطقي

مسبق على محتوى الشروط المتفق عليها بـصورة متبادلـة بـين            إصدار حكم   ينبغي أال يسعى النظام الدولي إلى       
وبدال من ذلـك، ينبغـي أن     .  ما سيكون غير متسق مع االتفاقية     ، م  أو التأثير على محتواها    المقدمين والمستخدمين 

ويمكن .  ة التي تحيط بنقل الموارد الجينية     دبحرية المنافع في ضوء الظروف المحد     ون  مالمستخدالمقدمون و يختار  
  .أن تشمل هذه المنافع، ضمن جملة أمور، المنافع المذكورة في المرفق الثاني لمبادئ بون التوجيهية

  صول على التكنولوجيا ونقلهاالح  )4
  المكسيك

 من االتفاقية، على األطراف اتخاذ تدابير لضمان الحصول على التكنولوجيا التي تـستعمل هـذه المـوارد،                  16وفقا للمادة   
  .ونقلها، عند إعداد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
  النص التشغيلي

على حوافز لنظر مستخدمي الموارد الجينية ومقدميها، عند التفاوض بشأن الشروط المتفـق عليهـا               يجوز لألطراف النص    "
بصورة متبادلة للحصول على الموارد الجينية، وللحصول على التكنولوجيا التي تستعمل هذه الموارد الجينية، ونقـل هـذه                  

  ."التكنولوجيا
إلى النقل الطوعي للتكنولوجيا  نعزيز وتشجيع   ي أقاليمها ألغراض    لمؤسسات والمعاهد ف  ليجوز لألطراف النص على حوافز      "

  ."، تلك التكنولوجيا المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداماألطراف من أقل البلدان نموا
  الشرح والمبرر المنطقي

غير أنه ينبغي أن يكون مفهومـا     .  تؤيد بيو وفارما التدابير التي تشجع على النقل الفعال للتكنولوجيا والتعاون فيها           
فـي  تقتـضي  وبدال من ذلك، فهو عملية معقدة للغايـة  .  اإلكراهفرضه ب   عادة أن النقل الفعال للتكنولوجيا ال يمكن     

.  يام بها بترتيب تعاوني وطـوعي وبـدعم متبـادل         قيمكن ال و فعتنتزام من القائم بالنقل والم    لالغالب حسن النية واال   
ولوجيا أيضا بيئة تمكينية مزودة بإطار قانوني وسياسي فعال، يشمل مثال، الحماية الفعالة لحقوق              ويقتضي نقل التكن  

السوق لهذه الحقوق، وقواعد تعطـي تفـضيال   آليات الملكية الفكرية، وإطارا قانونيا لدعم منح تراخيص قائمة على   
ويمكن أن تنص األطراف    .   أخرى مجاالتلالستثمار والتجارة، وحوافز لتمويل البحوث، والسياسات المناسبة في         

ضريبية أو منافع أخرى، للكيانات الموجودة داخل واليتها القضائية مـن أجـل   منح حوافز أيضا على حوافز، مثل  
  .إشراكها في ترتيبات نقل التكنولوجيا

 التابع لمجلس (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات الجوانبالمعني بمركز ال
  (ESRC)االقتصادية واالجتماعية البحوث 

  1الخيار 
إلـى  ، يمكن اإلشارة إلى استخدام تراخيص الحصول وتقاسم المنافع لتسهيل نقل التكنولوجيا إلى المقدمين و        1موجب الخيار   ب

  .البلدان النامية
  النص التشغيلي
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ملة أمور، من خـالل التـشجيع   يتم تسهيل الحصول على التكنولوجيا ونقلها على أساس شروط عادلة وتفضيلية، ضمن ج  

 سـياق النظـام   فـي على استعمال التراخيص المفتوحة القائمة وتراخيص الحصول وتقاسم المنافع التي سيتم صـياغتها          
  .الدولي

  الشرح والمبرر المنطقي
ثـل  م( المفتوحة المتاحة بالمجان  علم األحياء برمجيات  المتزايد ل ظهور  الع االعتراف ب  سيشجاالعتراف بالتراخيص   

 والتطبيق المتزايد للنهج المفتوحـة      )EMBOSS أو   الجزيئية لعلم األحياء مجموعة البرمجيات األوروبية المفتوحة     
واإلشارة إلـى التـراخيص المفتوحـة       ).  مشروع اتفاق نقل المواد البيولوجية العلمية العامة      (التفاقات نقل المواد    

، بينما تشير اإلشارة إلى تراخيص الحصول       11، الفقرة   9/15  إشارة إلى المصادر المفتوحة في المقرر       هي القائمة
  .وتقاسم المنافع إلى التطورات المستقبلية في إطار معالجة القضايا المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

  بصورة متبادلةتقاسم نتائج البحث والتطوير على أساس شروط متفق عليها   )5
  المكسيك

 4 والفقرة ،19 المادة من 2و 1 والفقرتين ،16 المادة من 4و 3و 2 اتوالفقر ،15 دةالما من 7 الفقرة مراعاة مع  - 1
 البحث نتائج عن الناشئة للمنافع والمنصف العادل التقاسم تدابير لضمان اتخاذاألطراف  على ، من االتفاقية20 المادة من

 التكنولوجيا على الحصول طريق وعن ،والتطوير البحث نتائج على الحصول تيسير طريق عن ذلك في بما والتطوير،
 من بها يرتبط ما أو/و ،]ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،][البيولوجية لمواردوا] [الجينية للموارد [األخرى واالستخدامات ونقلها،
 شروط أساس على ،الفكرية الملكية حقوق من وغيرها االختراع ببراءات المحمية التكنولوجيا ذلك في بما تقليدية، معارف
 واحترام متبادلة بصورة عليها المتفق والشروط علم عن المسبقة الموافقة مراعاة مع النامية، للبلدان وتفضيلية تيسيرية

  .االتفاقية ألحكام وفقاً الموارد على حصلت التي األطراف أو الموارد هذه منشأ لبلد الوطنية التشريعات
 التابع لمجلس   (Cesagen)لمجينيات   االقتصادية واالجتماعية ل   الجوانبالمعني ب مركز  ال

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  النص التشغيلي

  متبادلة بصورة عليها متفق شروط أساس على ضمن سياق النظام الدولي والتطوير البحث نتائج تقاسم  )5
 ،19 المادة من 2و 1 والفقرتين ،16 المادة من 4و 3 تينوالفقر ،15 المادة من 7 الفقرة مراعاة مع  -1[

 نتائج عن الناشئة للمنافع والمنصف العادل التقاسم تدابير لضمان اتخاذ األطراف على ، من االتفاقية20 المادة من 4 والفقرة
ويمكن تفعيل هذه التدابير من خالل استخدام تراخيص الحصول وتقاسم المنافع التي سيتم صياغتها   . ،والتطوير البحث

ها النظام شمل للموارد الجينية والمعارف التقليدية التي يتخدام الثالثولي التي تسري على فئات االس النظام الدقضمن سيا
  بموجبها لفئات االستخدام الثالث  ومن شأن هذه التدابير أن تشجع وتسهل االمتثال للشروط التي يقدم الحصول7.الدولي

  : الدوليها النظامشملللموارد الجينية والمعارف التقليدية التي ي
  )البحث غير التجاري( التسويق التجاري ألغراض بخالفالبحث والتطوير   )أ

 ةحصريالغير تراخيص السيتم تيسير الحصول على نتائج البحث والتطوير غير التجارية من خالل استخدام 
وط التي يتم منح ووفقا للشر.  النظام الدولي/ للحصول وتقاسم المنافع يتم صياغتها ضمن سياق هذاةتجاريالوغير 

الحصول بموجبها على الموارد الجينية والمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية، سيتم تيسير الحصول على 
                                                   

  .2 الخيار 15-  والقسم ألف2ج الخيار - 1-  في القسم جيمتم بيان فئات االستخدام الثالث   7
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وسيشمل الحصول الميسر على نتائج .   ألغراض غير حصرية وغير تجاريةةنتائج البحوث والتطوير غير التجاري

  :البحوث ما يلي
  حث والتطوير غير التجاري بشروط غير حصرية وغير تجارية؛الحصول على نتائج الب  )1(
الحصول على التكنولوجيا الناشئة عن البحث والتطوير غير التجاري بشروط غير حصرية وغير   )2(

  تجارية، ونقل هذه التكنولوجيا؛
لموارد وا][الموارد الجينية[الحصول على نتائج البحث والتطوير غير التجاري الناشئة عن استخدام   )3(

المتوقعة عند وقت منح الترخيص غير الحصري غير والمعارف التقليدية ] ومنتجاتها][ ، ومشتقاتها][البيولوجية
  وغير التجاري؛

 االحصول على المواد البيولوجية ألغراض شروط منح الترخيص غير الحصري وغير التجاري يقرره  )4(
   الغرض؛المقدمون بموجب اتفاقات نقل المواد التي تعد لهذا

ات وثائق مفتوحة للبيانات البيولوجية التي تقدم مستودعالتشجيع على استعمال مجالت مفتوحة و  )4(
تيسير تقاسم الموارد المقدمة ضمن سياق الحصول على الشروط غير الحصرية وغير التجارية الموجهة نحو 

  8تمعات المحلية؛النظام الدولي من مجتمع البحوث غير التجارية والسكان األصليين والمج
ات الوثائق اإللكترونية المفتوحة لنسخ مستودعالتشجيع على االستخدام في التوقيت المناسب ل  )5(

المطبوعات في مجالت الملكية الخاصة التي تستخدم المواد المتاحة ضمن سياق النظام الدولي على الشروط 
  9.غير الحصرية وغير التجارية

 سيتم بيانها بوضوح  شروط ترخيص غير حصري وغير تجاريقليدية التي تتاح بموجبرف التاالموارد الجينية والمع
 للشروط التي منح االمتثالورصد  ،العثور عليهاات الحصول وتقاسم المنافع لتيسير إجراء البحث وددباستعمال مح

  10الحصول بموجبها؛
مقدمة بموحب تراخيص غير حصرية وغير  التسويق التجاري الذي يسعى إلى استعمال نتائج البحث الألغراضالبحث 

تجارية للحصول وتقاسم المنافع سيتطلب موافقة جديدة مسبقة عن علم وشروط جديدة متفق عليها بصورة متبادلة من 
المقدمين األصليين، بما فيهم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، في إطار اتفاق منفصل وإضافي للترخيص غير 

  التجاري األصلي؛
  )البحوث التجارية( التسويق التجاري ألغراضالبحث والتطوير   )ب

 التسويق التجاري وفقا للموافقة المسبقة عن علم للمقدمين المشاركين، بما ألغراضيتقرر تقاسم نتائج البحث والتطوير 
  قدمين والمستخدمين؛ة بين المقررفيها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة الم

                                                   
 ويعكس نتائج فريق الخبراء 2 المادة ب الموارد الجينية حسب تعريفها بموج:المواد البيولوجية"يشمل استعمال المصطلح    8

 .المعني بالتعاريف
جالت استعراض نظراء الملكية الخاصة يشترط أن تسمح للمؤلفين بإيداع نسخ من متتمثل الفكرية األساسية في أن    9

للجمهور في غضون مهلة زمنية معقولة حيث تشمل ) على درجة عالية من الجودة(المطبوعات قبل طبعها وأن تتاح النسخ بعد طبعها 
 الباحثين والبلدان النامية والشعوب األصلية ومن شأن ذلك أن يفيد.  المواد المتاحة بموجب ترخيص الحصول وتقاسم المنافع

 .والمجتمعات المحلية
 .العناصر الرئيسية للشهادة الدوليةبتراخيص الحصول وتقاسم المنافع  يربط هذا االقتراح   10
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 التسويق التجاري بشروط حصرية وغير حصرية حسبما يقرره ألغراضير ويمكن أن يتم تقاسم نتائج البحث والتط

اتخاذ تدابير لتشجيع استخدام التراخيص غير الحصرية الموجهة نحو ] في النظام الدولي[وعلى األطراف .  المقدمون
  لع العامة؛أغراض النظام الدولي وتوليد الس/أهداف

 التسويق التجاري للموارد الجينية والمعارف التقليدية على استخدام التراخيص ألغراضسيشجع تقاسم نتائح البحث 
  :لدعم إنشاء شبكات إبتكارية تعاونية مفتوحة توجه نحو ما يلي، ضمن جملة أمورالتجارية غير الحصرية 

  حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛  )1(
  البحث والتطوير بشأن األمراض المهملة؛  )2(
  البحث والتطوير بشأن التكيف مع تغير المناخ؛  )3(
السلع العامة األخرى التي تنطوي على استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية التي تخدمها نماذج                )4(

   المقدمون؛ مع اإلشارة خاصة إلى األولويات التي يحددها،اإلبتكار القياسي على نحو سيء
الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف      وستشجع األطراف الحصول على التكنولوجيات المسجلة ببراءات اختراع         

 من خالل استعمال أدوات تشمل ما يلي، ضمن جملـة         ،التقليدية المتاحة بموجب شروط تراخيص الحصول وتقاسم المنافع       
  :أمور

  تراخيص الحقوق؛  )أ
  ختراع المفتوحة؛براءات اال  )ب
  مجمعات براءات االختراع؛  )ج
  .مشاريع استعراض النظراء لبراءات االختراع  )د

 من االتفاقية، فإن الحصول على نتائج البحث والتطوير الناشئة عن استخدام الموارد الحينيـة والمعـارف                 16وفقا للمادة   
النظام الدولي، سـيتم  ] سريان مفعول[نافذة قبل تاريخ إنشاء  التقليدية المحمية ببراءات اختراع ولحماية سالالت النباتات ال       

  إتاحته بشروط تسهيلية وتفضيلية إلى البلدان النامية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
دم الموارد الجينيـة والمعـارف      ختزود األطراف مقدمي طلبات حقوق براءات االختراع وحماية سالالت النباتات التي تست           

النظام الدولي مع فرص للدخول في امتثال لشروط النظام من خـالل  ] سريات مفعول[طلبات القائمة وقت إنشاء  الة ب التقليدي
جداول رسوم البراءات، واألدوات المبيئة أعاله، وإلغاء الطلبات، أو         : استخدام التدابير الحافزة، بما فيها ضمن جملة أمور       

  .مةاإلجراءات األخرى التي تراها األطراف مالئ
  )االستخدام التجاري(التسويق التجاري   )ج

شهادة التجارة العادلة وخطط التوسيم خطط ق، وحسب الحالة، شرح إضافي ليعلى األطراف اتخاذ تدابير لتشجيع تطب
تاحة بموجب أحكام مللموارد ال) المنتجات التجارية(الستخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية في التسويق التجاري 

التشجيع، وحسب الحالة، الشرح اإلضافي لخطط التجارة العادلة للموارد الجينية حترم ي  وينبغي أن .النظام الدولي
والمعارف التقليدية القوانين العرفية، والبروتوكوالت المجتمعية وحقوق اإلنسان بشأن الشعوب األصلية والمجتمعات 

  .المحلية

] الجينية مواردها [على للحصول علم عن المسبقة الموافقة ترطتش التي األطراف على] ينبغي] [يجب[  - 2
] البيولوجية الموارد] [الجينية الموارد [ومستخدمي مقدمي لتشجيع تدابير اتخاذ] ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية مواردها[
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، متبادلة بصورة عليها المتفق الشروط دإعدا عند وذلك والتطوير، البحث نتائج تقاسم مراعاة على] ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،[

  .بموجب شروط التراخيص العامة للحصول وتقاسم المنافع التي سيتم إعدادها في سياق النظام الدولي لهذا الغرض
  الشرح والمبرر المنطقي

 فع يمكن أن يترتـب عليـه      الفكرة األساسية في النص أعاله تكمن في أن استعمال تراخيص الحصول وتقاسم المنا            
  .المنافع أنواع معينة من المنافع، ويمكن أن يوجه نحو هذه

  :البحوث غير التجارية  )أ
بالنسبة للبحوث غير التجارية تنشأ المنافع األولية من الحصول على نتائج البحـوث لتعزيـز المعرفـة بـالتنوع                   

م اإلعراب عنها بخـصوص  غير أن شواغل قد ت  .  المشاكل التي تواجهها المجتمعات البشرية    ب و ،البيولوجي وفهمه 
وتعـالج التـراخيص    .  ما إذا كانت المواد المتاحة للملكية العامة سيصبح من الممكن تخصيصها ألغراض تجارية            

حصري وغيـر   غير ال أي  (المقترحة هذه المسألة من خالل استعمال عقود الترخيص التي تضع شروط االستخدام             
تعود إلى الملكية العامة ولكن يمكن أن تكون متاحة بصورة          ارد لن    والمو ارفوبناء عليه، فإن هذه المع    ). التجاري

  .عامة
 إمكانيـة الحـصول علـى المـوارد         عـدم وهناك شاغل آخر بخصوص الحصول ألغراض غير تجارية، وهو          

 والتي تستخدم نماذج    ،والمطبوعات التي أصبحت مغلقة في قواعد بيانات أو مجالت محمية بحقوق الملكية الفكرية            
ويسعى االقتراح إلى معالجة ذلك من خـالل النهـوض بمـستودعات            .  ل القائمة على الدفع مقابل االطالع     األعما

 والنص على أن المواد التي تشكل أساسا لمطبوعات ومجالت تعمل بنظام االشـتراك أو الـدفع            ،ومجالت مفتوحة 
قبل الطبـع   (غضون فترة معقولة    مقابل االطالع سوف تودع في مستودع إلكتروني يمكن االطالع عليه مجانا في             

  ).أو بعد الطبع
ويعـالج ذلـك مـن      .  وهناك شاغل ثالث يعالجه هذا االقتراح، وهو التغير في االستخدام، أي لألغراض التجارية            

خالل شرط يقضي بالمشاركة في النتائج حول االستخدامات التي لم تكن متوقعة وقت منح الترخيص بموجب نفس                 
وإذا كان التغير في االستخدام موجها إلى البحوث        ).  ستخدام غير الحصري وغير التجاري    أي شروط اال  (الشروط  

، فيجب النص على اتفاق منفصل وإضافي يشمل شروطا جديدة للموافقة المسبقة عن             جارية أو التسويق التجاري   تال
  ).الترخيص المزدوج) (متفق عليها بصورة متبادلةجديدة  اعلم وشروط

  ريةالبحوث التجا  )ب
يقر هذا االقتراح بفائدة البحوث التجارية ولكنه يسعى إلى توجيه االنتباه إلى استصواب تقديم الحوافز للبحوث ذات                  

 التي تركز علـى ترتيبـات   بتكارة بواسطة نماذج اإل   جيد تُخدم حاليا بصورة      ال الوجهة التجارية في المجاالت التي    
 خيصراح االنتباه إلى أنه من المرغوب فيه التشجيع علـى التـر           وبالتحديد، يوجه هذا االقت   .  الترخيص الحصري 

فـي   البحـوث والتطـوير      لخدمةالتجاري غير الحصري لتسهيل إنشاء شركات مفتوحة وتعاونية لإلبتكار، وذلك           
 األمراض المهملة، والتكيف مع تغير المناخ، التي تعتبـر          في مثل الحفظ، واالستخدام المستدام، والبحوث       مجاالت

  .أهمية رئيسية للبلدان النامية والشعوب األصلية والمجتمعات المحليةذات 
وذلـك  ) األمور على طبيعتها  أي اتباع مبدأ سير     (وينبغي مالحظة أن هذا االقتراح ال يستبعد الترخيص الحصري          

ـ        .  نمقدميالحسب تقدير    دولي غير أن التركيز على الترخيص التجاري غير الحصري من شأنه أن يجعل النظام ال
متمشيا مع التركيز الناشئ على اإلبتكار المفتوح ضمن إطار نماذج األعمال في القرن الحادي والعـشرين، ومـن            
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شأنه أيضا أن يقدم حوافز لإلبتكار التعاوني في المجـاالت التـي ال تخـدمها بـصورة جيـدة نمـاذج اإلبتكـار           

  .لصيدالنية األمراض المهملة والمستحضرات امثلالحصرية، " الكاثيدرالية"
 موجهـة إلـى إبـراز       ،اعتبارات الملكية الفكرية الناشئة عن البحوث التجارية      المتعلقة ب حات  قترمومما يذكر أن ال   

) أي جداول الرسوم، وتـراخيص الحقـوق، ومجمعـات بـراءات االختـراع         ( النظام   فيجوانب المرونة الحالية    
).  يع استعراض النظـراء لتحـسين نوعيـة البـراءات    أي براءات االختراع المفتوحة ومشار(والتطورات الناشئة   

 نقاط قوة وضعف، ولهذا السبب، فهي مدرجـة كـأدوات          تنطوي على  مالحظة أن جوانب المرونة الفردية       نبغيوي
  ".ضمن أمور أخرى "، أياختيارية

 وقت اعتمـاد أو   المعمول بها وشهادات حماية أصناف النباتات،     االختراع  أما المقترحات المتعلقة بشهادات براءات      
 واألحكـام ذات    16تشجيع االتساق مع أحكام االتفاقية بموجب المـادة         ول النظام الدولي، فالهدف منها      سريان مفع 

 وقـت اعتمـاد أو   التي ما زالت قيد النظر، لحصول على هذه الحقوقاطلبات بكما أن المقترحات المتعلقة  .  الصلة
 أساس االعتراف بالتأخيرات الكبيرة في البت في الطلبات في مكاتـب    سريان مفعول النظام الدولي، فهي تقوم على      

والرغبة في توفير الفرص لمقـدمي الطلبـات        ) وال سيما طلبات الحصول على براءات االختراع      (الملكية الفكرية   
ينطـوي  ويمكن لذلك أن ).  أي جداول الرسوم( من خالل استعمال حوافز تفاضيلية       ،حكام النظام الدولي  أللالمتثال  

على ميزة إضافية وهي اإلسهام في تحسين نوعية محافظ البراءات بالعالقة إلـى المـوارد الجينيـة والمعـارف                   
وال تتطلـب  ).  أي أوروبـا  ( وذلك في الواليات القضائية التي يوجد شاغل كبير فيها تجاه هذا الموضوع              ،التقليدية

 ولكن من شأنها أن تستفيد من إمكانيـات جوانـب           ،حاليةهذه المقترحات أي تعديل في قوانين براءات االختراع ال        
  .وفيما يلي المقترحات الخاصة باإلفصاح عن المنشأ والتراخيص.  المرونة الحالية

  التسويق التجاري  )ج
الموجهة نحو وضع شروط عادلـة  ) التجارة األخالقية(التجارة العادلة ظل إن ظهور خطط الترخيص والتوسيم في     

.   في األسـواق الغربيـة  مهما أصبح جانبا ،) والشايبنمثل ال(ين الذين يشتركون في إنتاج السلع      لمجتمعات المنتج 
للمنتجات المطورة وفقا لشروط النظام الدولي، يمكن       " التجارة العادلة "تطبيق والتطوير المحتمل لخطط     الوالواقع أن   

ويعـود  ) عوب األصلية والمجتمعات المحليـة    أي الش (أن يسهم في النهوض بالتقاسم المنصف للمنافع مع المنتجين          
والجـدير بالـذكر أن     .  المفاضلة بين األسواق   من خالل    ،بالنفع على الشركات المشاركة التي تتمتع بميزة تنافسية       

طبق بوضوح علـى    ن التجارة العادلة في إطار الحصول وتقاسم المنافع سوف ي          مبدأ الترخيص والتوسيم القائم على   
ت التجميل النباتية ولكنه يمكن أن يمتد إلى تسويق المستحضرات الصيدالنية المطورة بموجب             األدوية ومستحضرا 

  .)أي لألمراض المهملة(تراخيص الحصول وتقاسم المنافع باستخدام نماذج اإلبتكار 
ج  من زاوية المـشاركة فـي نتـائ        ،ويتمثل القصد العام من هذه المقترحات في إضفاء المرونة على النظام الدولي           

وترتبط هـذه المقترحـات مباشـرة       .   للمنافع في إطار النظام الدولي      األولي مصدرالالبحوث والتطوير باعتبارها    
  .لبحوث كما هو موضح أدناهتعاونية لبالمشاركة الفعلية في أنشطة البحث وإنشاء شبكات 

  أو التطوير المشترك في أنشطة البحث/المشاركة الفعالة في أنشطة البحث، و  )6
  مكسيكال

 مراعـاة  مـع  ،للنظراء الوطنيين لفعال  ا شراكاإل وضمان البحوث إجراء على القدرة تعزيز على األطراف توافق  -1
 الناميـة  الـصغيرة  الجزريـة  والدول ،بينها من نمواًالبلدان   أقل سيما وال النامية البلدان من لألطراف الخاصة االحتياجات

  .االنتقالية االقتصادات ذات والبلدان
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 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  لا

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  النص التشغيلي

وإنشاء شـبكات تعاونيـة       التطوير المشترك في أنشطة البحث     أو/والمشاركة الفعالة في أنشطة البحث،        )6
  للبحوث

إنشاء   علىوأن تشجع البحوث إجراء على القدرة تعزيز على األطراف أن توافق] ينبغي] [يجب[  -1[
شبكات تعاونية للبحوث بين بلدان المقدمين والمعاهد والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية توجه نحو أهداف االتفاقية 

وإنشاء شبكات تعاونية وسيوجه تعزيز القدرة على إجراء البحوث .  ةتبادلبصورة موتوليد السلع العامة المتفق عليها 
للبحوث نحو احتياجات البحوث المحددة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا من بينها، والدول الجزرية الصغيرة 

 .شعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تشترك في النظام الدوليلالنامية، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، وا
 نمواً األقل سيما وال النامية البلدان من لألطراف الخاصة االحتياجات مراعاة مع النظيرة، الوطنية هاتالج إشراك وضمان

  .]االنتقالية االقتصادات ذات والبلدان النامية الصغيرة الجزرية والدول بينها من

] الجينية دهاموار [على للحصول علم عن المسبقة الموافقة تشترط التي[ األطراف على] ينبغي] [يجب[  -2[
 والمستخدمين على] المنشأ بلدان] [المقدمين[لتشجيع [] لضمان[تدابير  اتخاذ] ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية مواردها[
] ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية الموارد] [الجينية الموارد[] منشأ لبلدان] [لمقدمي [الفعالة المشاركة] ضمان] [في النظر[
] ينالمقدم [بينلبحوث لتعاونية لشبكات االبما في ذلك  البحوث ألنشطة المشترك التطوير تيسير أو/و البحوث أنشطة يف[
تقوم األطراف بصياغة تراخيص عامة للحصول ولهذا الغرض، .]   ضمن سياق النظام الدوليينوالمستخدم ]المنشأ بلد[

البحوث واألنشطة المشتركة للبحث والتطوير وإنشاء شبكات تعاونية وتقاسم المنافع لدعم المشاركة الفعالة في أنشطة 
  .للبحوث بين المقدمين والمستخدمين

 المشترك التطويربتسهيل  الخاص القطاع قيام لضمان تدابير اتخاذ األطراف على] ينبغي] [يجب[  - 3[
 ،] [البيولوجية الموارد] [الجينية الموارد [تستخدم التي أو المستدام واستخدامه البيولوجي التنوع بحفظ الصلة للتكنولوجيات ذات

  .]االتفاقية من 16 للمادة وفقاً النامية البلدان في الخاص والقطاع الحكومية المؤسسات من كل لمنفعة] ومنتجاتها] [ومشتقاتها
تم صياغتها ضمن ويمكن أن تشمل هذه التدابير تشجيع استخدام تراخيص تجارية غير حصرية للحصول وتقاسم المنافع ي

  .سياق النظام الدولي
 مشتركة بحث برامج وضع على التشجيع االتفاقية، من 18 للمادة وفقاً األطراف، على] ينبغي] [يجب[  -4[
  ].االتفاقية بأهداف الصلة ذات التكنولوجيات لتطوير وشبكات تعاونية للبحوث مشتركة ومشاريع

  الشرح والمبرر المنطقي
من خـالل   نمقدموال إمكانية إنشاء شبكات تعاونية للبحوث لخدمة أغراض يحددها إتاحةنحو  توجه هذه المقترحات    

والواقع أن ترتيبات التعاون الدولية في مجال البحوث، ال سيما ألغـراض البحـوث غيـر                .  استعمال التراخيص 
لجينـوم لألمـراض    أي وضع سلـسلة ا    (التجارية، أصبحت سمة متنامية من سمات البحوث في العلوم البيولوجية           

والجدير بالذكر أن تـشجيع     .  برنامج البحوث في االتحاد األوروبي    إطار  وسمة رئيسية في مبادرات مثل      ) المهملة
 من شأنه أن يـساعد  ،الشبكات التعاونية للبحوث المعززة باليقين الذي يوفره نظام ترخيص الحصول وتقاسم المنافع  
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وتعكس اإلشارة إلى تراخيص البحـوث التجاريـة غيـر الحـصرية            .  ليعلى تقاسم المنافع في إطار النظام الدو      

الرغبة في تطبيق التراخيص غير الحصرية للبحوث التجارية التعاونية والبحوث والتطوير في المجاالت التـي ال                
  ."الكاثيدرالية"تخدمها بصورة جيدة نماذج اإلبتكار الحصرية أو 

  آليات للنهوض بالمساواة في المفاوضات  )7
  المكسيك

 مقدمي بين متبادلة بصورة عليها المتفق بالشروط المتعلقة المفاوضات في المساواة تشجيع  بأهميةيعترف إذ
 }الديباجة في فقرة{ الجينية الموارد ومستخدمي

  :مثل تدابيراتخاذ  األطراف لىع  - 1
 على الحائزة محليةوال األصلية والمجتمعات المعنيين المصلحة أصحاب مع تشاورية ترتيبات وضع  )أ(
  ؛]ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية المواردو] [الجينية بالموارد [المرتبطة التقليدية المعارف

 الموارد] [الجينية الموارد [ومستخدمي والمحلية األصلية المجتمعات أو المنشأ بلدان قدرات دعم  )ب(
والموافقة المسبقة عن  متبادلة بصورة عليها المتفق الشروط بشأن تفاوضبال المتعلقة] ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية

  .علم
  :يلي بما القيام المتعاقدة األطراف على  - 2
 إجراءات في المعنية المحلية والمجتمعات األصلية للشعوب المالئمة المشاركة لضمان تدابير اتخاذ  )أ(
] ومشتقاتها ،] [البيولوجية الموارد] [الجينية بالموارد [طةمرتب حقوقها فيها تكون التي الحاالت في ، وذلكالحصول

 بالموارد [المرتبطة التقليدية المعارف على الحصول فيها يتم التي الحاالت في أو عليها الحصول يتم التي] ومنتجاتها[
  ؛]ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية الموارد] [الجينية

  .للجمهور رهنا باألحكام المتعلقة بسرية المعلومات المتخذة اتالقرارإتاحة  لضمان آليات وضع  )ب(
 المتعلقة سيما وال معلومات تقديم طريق عن والمحلية األصلية للمجتمعات الفعالة المشاركة تشجيع ينبغي  )ج(
 وتقاسم الحصول ترتيبات مراحل مختلف في بفعالية إشراكهم وبفعالية؛ المشاركة من لتمكينهم والقانونية العلمية بالمشورة
  .التعاقدية والترتيبات متبادلة بصورة عليها المتفق الشروط وتنفيذ وضع مثل المنافع،

 التـابع  (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات  الجوانبالمعني ب مركز  ال
  (ESRC)لمجلس البحوث االقتصادية واالجتماعية 

  النص التشغيلي

  :طريق عن والمحلية األصلية للمجتمعات عالةالف المشاركة تشجيع ينبغي  )ج([ 2
تقديم خيارات واضحة وشفافة للتراخيص تسمح للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية باتخاذ قـرارات               )3(

مستنيرة بخصوص الخيارات المالئمة في إتاحة المعارف والموارد بطريقة تتسق مع قوانينها العرفيـة،    
  ام حقوقها؛وبروتوكوالتها المجتمعية، مع احتر

تقديم أدوات إلكترونية مباشرة للحصول على بروتوكوالت مجتمعية نموذجية ومبادئ توجيهية أخالقية،              )4(
وحقائب أدوات، وقوائم خيارات الترخيص ومصادر المشورة إلرشاد صنع القرار من جانـب الـشعوب        

  ؛األصلية والمجتمعات المحلية عند إبرام اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع
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تقديم بناء القدرات الستعمال أدوات لتتبع ورصد االمتثال لشروط اتفاقات الحـصول وتقاسـم المنـافع                  )5(

  .تشمل االمتثال لشروط الترخيص
  الشرح والمبرر المنطقي

تقوم هذه المقترحات على أساس العناصر القائمة للنص وتوجه نحو تزويد الشعوب األصلية والمجتمعات المحليـة                
ويتمثل الغـرض مـن اإلشـارة إلـى     .  األدوات الستعمالها عند إبرام اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع   بطائفة من   

  .التراخيص وبناء القدرات في التتبع والرصد في إنشاء صلة إلى أحكام أكثر تفصيال في إطار االمتثال في النظام

  11زيادة التوعية  )8
  المكسيك

 لضمان اإللزامية االمتثال تدابير لدعم المنافع وتقاسم بالحصول المتعلقة بالمسائل ةالتوعي لزيادة تدابير اتخاذ األطراف على
  : ما يلي، ضمن جملة أمورعلى التدابير هذه تشتمل أن ويمكن. المنافع تقاسم

 واإلجراءات والسياسات والقوانين المنافع، وتقاسم بالحصول الخاص المحلي إطارها عن حديثة معلومات إتاحة  )أ(
  نية؛الوط

 الفهم على الجمهور تشجيع ذلك في بما المنافع، وتقاسم الحصول بشأن الدولي النظامللنهوض ب خطوات اتخاذ  )ب(
 قدمته الذي باإلسهام االعتراف عن فضالً ،البيولوجية والقرصنة االستخدام وسوء التخصيص سوء لمفاهيم نطاقاً األوسع

  12؛]اإلسهام هذا عن الناتجة والمنافع ولوجيالبي التنوع إلى والمحلية األصلية المجتمعات

  المنافع؛ وتقاسم بالحصول المتعلقة المعلومات لتبادل غرفةأو /و شبكي موقع خالل من المعلومات نشر  )ج(

  المصلحة؛ أصحاب مع بالتشاور الممارسات أفضل بشأن تدابيرو السلوك مدونات إعداد تشجيع  )و(

  اإلقليمي؛ الصعيد على المنافع وتقاسم الحصولب المتعلقة الخبرات تبادل تشجيع  )ز(

 الصلة ذات للقطاعات بالنسبة المنافع وتقاسم بالحصول المتعلقة بالمسائل التوعية وزيادة والتثقيف االتصال  )ح(
  . المعنيينالمصلحة وأصحاب

ة متبادلة تدابير لضمان مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في الشروط المتفق عليها بصور  )9
  وتقاسم المنافع مع حائزي المعارف التقليدية

  المكسيك

 للمادة وفقا المنافع وتقاسم الحصول بشأن الدولي النظامالمعارف التقليدية المرتبطة ب عناصر وتنفيذ وضع يجب  - 1
  :االتفاقية من) ي(8

                                                   
  .9/12من المرفق األول بالمقرر ) أ(- 1- 1- جيم- هناك أيضاً قسم بشأن زيادة التوعية في إطار القسم ثالثا   11
سوء التخصيص، سوء االستخدام والقرصنة ( ليس المفاهيم المذكورة فحسب أن تتضمنالمكسيك أن هذه الفقرة يجب تعتبر    12

م ـن المعني بالمفاهيـن والتقنييـراء القانونييـفريق الخبف حسبما ينقحها ـم والتعاريـ، بل أيضا جميع المفاهي)ةـالبيولوجي
 UNEP/CBD/WG-ABS/7/2 الوثيقتان ،2008كانون األول /ناميبيا، ديسمبر( ف والنهوج القطاعيةـات والتعاريـوالمصطلح

  ).UNEP/CBD/WG/ABS/4/7و
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 لحمايةواالعتراف بها  فريدة نظم ،الصلة ذات والمحلية األصلية المجتمعات مع بالتشاور، اعتمادعلى األطراف   )أ(

  ؛]ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،[]البيولوجية المواردو [الجينية بالموارد المرتبطة التقليدية والممارسات بتكاراتواإل المعارف

 وممارساتها وابتكاراتها معارفها علىواالعتراف بها  والمحلية األصلية المجتمعات حقوق حتراما األطراف على  )ب(
 المرتبطة والممارسات واالبتكارات المعارف استخدام عن الناشئة للمنافع والمنصف العادل التقاسم ضمانو هاتياوحم

 التي للبلدان والمتطلبات والقواعد الوطني، بالتشريع رهناً ،]ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،[]البيولوجية المواردو [الجينية بالموارد
  المجتمعات؛ هذه فيها تقيم

 عن الناشئة للمنافع والمنصف العادل التقاسم ضمان االتفاقية من) ي(8 للمادة وفقا المتعاقدة، طرافاأل على  - 2
 إليها المشار والمنافع. والمحلية األصلية للمجتمعات جينيةال مواردالب المرتبطةواإلبتكارات والممارسات  المعارف استخدام

  :صةخا بصفة والمحلية األصلية للمجتمعات منافع هي هنا

] ومشتقاتها ،[]البيولوجية المواردو [الجينية بالمواردالمرتبطة التقليدية  للمعارف األوسع التطبيق تشجيع  )أ(
 للمادة وفقا الطوعية ومشاركتها موافقتها مع والمحلية األصلية لمجتمعاتالتقليدية ل والممارسات واالبتكارات ،]ومنتجاتها[

   االتفاقية؛ من) ي(8

 حفظ مع تتوافق التي التقليدية العرفية الممارساتو يتسق بما البيولوجية التقليدية للموارد ستخداماتاال تشجيع  )ب(
   االتفاقية؛ من) ج(10 للمادة وفقا المستدام، واستخدامه البيولوجي التنوع

 للحصول لسعيا عملية في والمحلية األصلية الخاصة بالمجتمعات والنظم القرار صنع وعمليات التقاليد مراعاة  )ج(
 عند وأيضاً ،تقليدية معارف من بها يرتبط ما أو/و] ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية مواردها [الجينية مواردها على

  متبادلة؛ بصورة عليها متفق شروط بشأن التفاوض

 طريق االتفاقية عن هدافأ لتعزيز والتقليدية األصلية التكنولوجيات واستخدام لتطوير تعاون أساليب وإعداد تشجيع  )د(
  .االتفاقية من) 4(18 للمادة وفقا والمحلية، األصلية المجتمعات ممثلي جانب من الخبرة وتوفير العاملين تدريب

 تتعلق ومساعدة ومعلومات رصد، وعمليات قانوني، وتمثيل المناسب، الوقت في إرشادات األطراف توفر أن يجب  - 3
 على بناء والمحلية األصلية للمجتمعات التقليدية للمعارف متبادلة بصورة عليها المتفق وطوالشر علم عن المسبقة بالموافقة

  .إنفاذها أو/و بحقوقها االعتراف إلى تسعي التي والمحلية األصلية المجتمعات من طلب

 التـابع  (Cesagen)االقتصادية واالجتماعية للمجينيات   الجوانبالمعني ب مركز  ال
  (ESRC)دية واالجتماعية لمجلس البحوث االقتصا

  النص التشغيلي
 من) ي(8 للمادة وفقا المنافع وتقاسم الحصول بشأن الدولي النظام عناصر وتنفيذ وضع] ينبغي] [يجب[  -1[

  :االتفاقية
 في الصلة، ذات والمحلية األصلية المجتمعات مع بالتشاور[ األطراف تنظر أن] ينبغي] [يجب] [يجوز[  )أ(

وتراخيص الحصول  يةالمجتمع تبروتوكوالال، والقوانين العرفية [مالئم، هو حسبما بـ، االعتراف وأ/و واعتماد إعداد
 المرتبطة التقليدية والممارسات واالبتكارات المعارف] لتشجيع أو/و] [لحماية [الفريدة النظم] من غيرها أو/و وتقاسم المنافع

  ؛]ومنتجاتها] [تهاومشتقا ،] [البيولوجية المواردو] [الجينية بالموارد[
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 معارفها على والمحلية األصلية المجتمعات بحقوق تعترف] تحترم، [أن األطراف على] ينبغي] [يجب[  )ب(
 واالبتكارات المعارف استخدام عن الناشئة للمنافع والمنصف العادل التقاسم تضمن وأن وتحميها وممارساتها وابتكاراتها

من خالل احترام قوانينها  ،]ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية بالموارد] [يةالجين بالموارد [المرتبطة والممارسات
 رهناً  المجتمعية وشروط تراخيص الحصول وتقاسم المنافع التي تتاح بموجبها المعارف والمواردهاالعرفية، وبروتوكوالت

  ؛جتمعاتالم هذه فيها تقيم التي للبلدان] والمتطلبات والقواعد ، [الوطني بالتشريع
 بالموارد [المرتبطة التقليدية المعارف على الحصول طلب حالة في[ المستخدمين على] ينبغي] [يجب[  )ج(

 األصلية لمجتمعاتمن ا علم عن المسبقة الموافقة على الحصول ،]ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية بالموارد] [الجينية
] ووفقاً] [ورهناً [االتفاقية، من) ي (8 للمادة وفقا ،]الجينية بالموارد [المرتبطة يديةالتقل المعارف] هذه [على الحائزة والمحلية
والقوانين العرفية،  ،[المجتمعات  هذه فيها تقيم التي بالبلدان الخاصة] والمتطلبات والقواعد ،[الوطني بالتشريع

  ].]الصلة يذ الدولي نوانالقوسق تبما يو تراخيص الحصول وتقاسم المنافعوشروط  ،يةالمجتمع بروتوكوالتالو
  :للبشرية منافع  )أ( -2[
  :المتعاقدة األطراف جميع على] ينبغي] [يجب[[
 موافقتها مع والمحلية األصلية المجتمعات ممارساتو بتكاراتوا معارفل األوسع التطبيق تشجيع  )أ(
ن العرفية، والبروتوكوالت المجتمعية، وشروط القوانيوبما يتسق ، االتفاقية من) ي(8 للمادة وفقا] الطوعية [ومشاركتها

   ؛التراخيص العامة للحصول وتقاسم المنافع، وباحترام حقوق هذه المجتمعات
 الخاصة بالمجتمعات والنظم القرار صنع وعمليات، البروتوكوالت المجتمعية، والقوانين العرفية مراعاة  )ج[(

 ما أو/و] ومنتجاتها] [ومشتقاتها ،] [البيولوجية مواردها] [الجينية اردهامو [على للحصول السعي عملية في والمحلية األصلية
واتخاذ تدابير لتشجيع االمتثال  متبادلة بصورة عليها متفق شروط بشأن التفاوض عند وأيضاً تقليدية معارف من بها يرتبط

ية والمجتمعات المحلية في شروط تراخيص الحصول وتقاسم المنافع التي أعدت لضمان احترام حقوق الشعوب األصلل
  ] ؛سياق النظام الدولي

  :والمحلية األصلية للمجتمعات منافع  )ب([
 حائزي ومشاركة وموافقة المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب من علم عن مسبقة موافقة  )ه(  -3[
جتمعية، وشروط تراخيص الحصول  المهابروتوكوالتلقوانينها العرفية و وفقاً التقليدية، والممارسات واالبتكارات المعارف

  ؛الوطني بالتشريع ورهنا بالحصول المتعلقة الوطنية والسياسات التقليدية، لممارساتها وتقاسم المنافع
علم  عن مسبقة بموافقة رهناً التقليدية والممارسات واالبتكارات المعارف توثيق يكون أن] ينبغي] [يجب[  )و(

تراخيص البروتوكوالت المجتمعية، وشروط القوانين العرفية، وويتسق ] بما [،ليةالمح والمجتمعات األصلية الشعوبمن 
التي تشارك بموجبها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في توثيق معارفها وابتكاراتها  لحصول وتقاسم المنافعا

  ؛وممارساتها التقليدية
 وتقاسم الحصول ترتيبات مراحل مختلف في مشاركتهم بفعالية أجل من القدرات، لبناء الدعم توفير  )ز(

واختيار شروط مالئمة ، التعاقدية والترتيبات ،متبادلة بصورة عليها المتفق الشروط وتنفيذ إعداد أثناء مثل المنافع،
  .] لتراخيص الحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق بمعارفها وابتكاراتها وممارساتها ومواردها

  المبرر المنطقيالشرح و



UNEP/CBD/WG-ABS/8/6 
Page 26 

 
 بشأن األحكام والشروط واألغراض للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةخيارات القتراح موجه نحو تفعيل هذا ا

وهذا االقتراح بصفة خاصة، يربط احترام .  التي من أجلها توفر المعارف والموارد المتاحة لالستعمال األوسع
كال التعاقد، لتسهيل تقاسم المعارف والموارد القوانين العرفية والبروتوكوالت المجتمعية بالتراخيص، كشكل من أش

كحقوق عامة "تحت ظروف من اليقين القانوني الكافي للنهوض بالمشاركة على نطاق واسع فيما يمكن أن يوصف 
  .للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع" محمية

-لمستدام والتنمية االجتماعيةآليات لتشجيع توجيه المنافع نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه ا  )10
  االقتصادية، وال سيما األهداف اإلنمائية لأللفية وفقا للتشريعات الوطنية

  المكسيك
 الشروط المتفـق عليهـا بـصورة متبادلـة          لدى وضع على األطراف تشجيع المستخدمين والمقدمين على النظر،        

نحـو  ] ومنتجاتهـا ] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [لجينيةالموارد ا [الخاصة بهم، في توجيه المنافع الناشئة عن استخدام         
  من االتفاقية، والمـساهمة فـي اسـتراتيجيات        1ة في المادة    حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وفقاً لألهداف المبين       

  . المستدامةالمحليةالتنمية 
 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  النص التشغيلي

 الشروط المتفق عليها بصورة     لدى وضع على األطراف تشجيع المستخدمين والمقدمين على النظر،        ] ينبغي] [يجب[
، ] [المـوارد البيولوجيـة   ] [نيـة الموارد الجي [، في توجيه المنافع الناشئة عن استخدام        وأحكام التراخيص  متبادلة الخاصة بهم  

] و[ من االتفاقيـة،     1نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وفقاً لألهداف المبينة في المادة            ] ومنتجاتها] [ومشتقاتها
ن تقـوم    على األطراف أ   ]ينبغي[] ويجب[  .المستدامة] المحلية] [االقتصادية-االجتماعية[التنمية  ] استراتيجيات[للمساهمة في   

بصياغة وتشجيع استخدام تراخيص الحصول وتقاسم المنافع الموجهة نحو السعي إلى تحقيق األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة           
  .بعد اعتماد النظام الدولي
  المبرر المنطقي

يـة   االتفاقية واألهداف اإلنمائ   صاالقتراح النظام الدولي نحو المساهمات في السلع العامة المذكورة في ن          هذا  يوجه  
  .لأللفية من خالل استعمال التراخيص المنصوص عليها في القسم بشأن البحوث

  وضع شروط ومعايير دولية دنيا  )11
  المكسيك

على األطراف اتخاذ تدابير ووضع حد أدنى للشروط والمعايير لضمان التقاسم العادل والمنصف لنتـائج                 -1
، ] [لمـوارد البيولوجيـة  ا[ االستخدام األخـرى للمـوارد الجينيـة    البحث، والمنافع الناشئة عن كل استخدام تجاري وأشكال       

  .أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة/، و]ومنتجاتها] [ومشتقاتها
 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال

  (ESRC)جتماعية البحوث االقتصادية واال
  النص التشغيلي
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األطراف األكثر ضعفاً على جميع المستويات بالعالقة إلى التقاسم، بما في ذلك /اإلسهام في تعزيز وضع الطرف  )أ(

  :تفعيلعن طريق 
  المساواة في الحصول على المعلومات؛  )1(
  المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛  )2(
  بناء القدرات؛  )3(
  ؛ للبحوثشبكات التعاونية الدوليةالالمشاركة في   )4(
  المعاملة التفضيلية في الوصول إلى األسواق والحصول على التكنولوجيا والمنتجات الجديدة؛  )5(

والبروتوكوالت المجتمعية،  العرفية، احترام القيم والنظم القانونية عبر الحدود الثقافية، بما في ذلك القوانين  )د(
 والممارسات العرفية ونظم الملكية الفكرية الحصول وتقاسم المنافع لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةوتراخيص 

  ؛لدى الشعوب األصلية
  الشرح والمبرر المنطقي

مـع   في جميع نـواحي التقاسـم     )  مقدمين بصفتها(األطراف األكثر ضعفاً    يركز هذا االقتراح على أهمية مشاركة       
.  المنصوص عليها في القـسم بـشأن البحـوث    بكات التعاونية الدولية للبحوث     ششاركة في ال  تركيز خاص على الم   

ية الفكرية للسكان األصـليين مـن خـالل    كوباإلضافة إلى ذلك، يتم تقديم وضوح أكبر بالعالقة إلى نظم حقوق المل 
  .اإلشارة إلى البروتوكوالت المجتمعية والتراخيص

  استعمالتقاسم المنافع بالنسبة لكل   )12
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  النص التشغيلي
ـ       في على النظر المستخدمين  وع المقدمين   أن تشج ألطراف  يجوز ل "  التفـاوض  داالستخدامات المحتملة للموارد الجينيـة، عن

  ."روط المتفق عليها بصورة متبادلةالشبشأن 
  الشرح والمبرر المنطقي

المتفق عليها بصورة متبادلة للحـصول وتقاسـم المنـافع لكـل مـن         تؤيد بيو وفارما مفهوم النص على الشروط        
يمكـن  " بالنسبة لكـل اسـتخدام  "غير أن مفهوم تقاسم المنافع .  االستخدامات التجارية واالستخدامات غير التجارية   

ـ             اإلتقاسم  التفسيره على أنه يتضمن      ا لزامي للمنافع بالنسبة لالستخدامات التي ال تخـضع للـشروط المتفـق عليه
ـ      (بصورة متبادلة    ة مـن هـذه المتطلبـات    ستثنامثل استخدامات مورد جيني يتاح بالمجان أو استخدامات أخرى م

ويقع هذا خارج نطاق اتفاقية التنوع البيولـوجي وينبغـي          ).  بموجب القانون الوطني، مثل االستخدامات التصنيفية     
علـى مراعـاة أي    المستخدمينوالمقدمين شجيع غير أن األطراف قد ترغب في ت      .  عدم إدراجه في النظام الدولي    

  .استخدامات محتملة عند التفاوض بشأن شروط الحصول وتقاسم المنافع

  خيارات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال يكون المنشأ معروفا أو في حاالت عبور الحدود )13
  المكسيك
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ة والمحلية، داخل الحدود أو خارجها، التي تتقاسـم   على األطراف المتعاقدة تيسير إدراج مختلف المجتمعات األصلي       

 في المفاوضات المتعلقة باتفاقات الحصول وتقاسم المنافع ذات الصلة ودعم التقاسم            ،معارف أو ابتكارات أو ممارسات معينة     
  . األصلية والمحليةبين هذه المجتمعاتمنافع الناشئة عن هذه االتفاقات العادل والمنصف لل

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
  النص التشغيلي

 اتفاقات مع بلدان منشأ     عقدفي حالة تقاسم الموارد الجينية بين بلدان منشأ مختلفة، يجوز لألطراف التي هي بلدان منشأ، أن ت                "
 أخرى لهذا المورد، يشمل الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لتقاسم المنافع بين األطراف المعنية عندما يـتم تقـديم هـذا            

ويجب أال تفرض هذه االتفاقات بين األطراف قيودا إضافية علـى مـنح الموافقـة    .  المورد من جانب أحد األطراف المعنية 
 فـي   المنصوص عليهـا المستخدمينوالمقدمين  ويجب أال تؤثر على حقوق والتزامات ،المسبقة عن علم في أي طرف واحد  

حصول على الموارد الجينية ذات الصلة، في اتفاقـات معينـة للحـصول         الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي تحكم ال       
  ."وتقاسم المنافع

  الشرح والمبرر المنطقي
 نقل عينـة مـن      علىة  رتبعندما تمتلك بلدان متعددة نفس المورد الجيني، يجوز لهذه البلدان أن تتقاسم المنافع المت             

وينبغي أن تكـون هـذه االتفاقـات    .  البلدان األخرىالمورد الجيني من بلد أو مجتمع محلي أو مجتمع أصلي مع            
 وينبغـي أال تـؤثر علـى مـسؤوليات أو     ،المستخدمينوالمقدمين  منفصلة عن اتفاق الحصول وتقاسم المنافع بين        

ومن شأن السماح بتقديم مطالبات مـن بلـدان         .  التزامات مستخدم الموارد الجينية الذي ليس طرفا في هذا االتفاق         
طرافا في اتفاق الحصول وتقاسم المنافع أن يزيد من عدم اليقين بدرجة أكبـر بالنـسبة للعمليـة وأن                   ثالثة ليست أ  

 مطالبات متنافسة على موارد جينية معينة تستزرع        إذا وجدت وكما الحظنا،   .  يشجع على عدم نقل الموارد الجينية     
بين المطالبات فـي    للتوفيق   ة المالئم اتب الترتي عمل الموقع الطبيعي داخل والية قضائية معينة، ينبغي         ظروففي  

  .القانون الوطني

  إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود  )14
  المكسيك

 إنـشاء صـندوق   ينبغي،  المرتبطة بالموارد الجينية   في حالة عدم وضوح منشأ المعارف واالبتكارات والممارسات       
قـوق المجتمعـات األصـلية     ويجب عليهم ضمان اسـتخدامه لـدعم ح  ،حليةإستئماني يديره ممثلو المجتمعات األصلية والم 

  .والمحلية

  13وضع قوائم لنصوص نموذجية الحتمال إدراجها في اتفاقات نقل المواد  )15
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  تعليق

                                                   
- وفي القسـم ثالثاً) ب(- )1(- 2- جيم-  النموذجيـة في القسم ثالثاًنصوصهناك أيضاً أقسـام تتعلق بالقوائـم القطاعيـة لل   13

 .9/12من المرفق األول بالمقرر ) 5(- 1- هاء
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واد بالعالقـة إلـى القـسم       ـلمات نقل ا  ـاتفاق النموذجية بشأن    نصوصالقوائم القطاعية لل  تقدم بيو وفارما تعليقات أدناه على       

  .ج-1-جيم-ثالثا

االستعمال المعزز لمبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل   )16
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

  
  14    الحصول على الموارد الجينية-باء 

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
 على أساس شروط متفق عليها      ،التقاسم العادل والمنصف للمنافع   ببط الحصول على الموارد الجينية      تؤيد بيو وفارما مفهوم ر    
غير أن القوانين الوطنية التي تحكم شروط الحصول، مـثال فـي        .  يرد في اتفاقية التنوع البيولوجي    بصورة متبادلة، حسبما    

.   وتعامل الباحثين المحليين واألجانب بشروط مشابهة      ،تمييزاألنظمة الوطنية للحصول وتقاسم المنافع، ينبغي أن تكون بدون          
في عقابية  تكون   عبئا أو    شكلمن حيث الطبيعة وأال ت    " وميسرة"وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون شروط الحصول شفافة          

  .طبيعتها
 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال

  (ESRC)وث االقتصادية واالجتماعية البح
غير أنه بالعالقة إلى    .  نحو تفعيل عنصري االمتثال وتقاسم المنافع في النظام الدولي         15الوثيقة توجه مقترحات النص في هذه    

شارة إلى الموافقة المسبقة    اإل همالحصول، يمكن مالحظة أن الباحثين الذين يسعون إلى الحصول ألغراض غير تجارية يمكن            
لموافقة المـسبقة   لويمكن  .   كجزء من عملية تقديم الطلبات     ،لى اتفاق غير حصري وغير تجاري للحصول وتقاسم المنافع        ع

فـي  ذلـك   وسيتمثل أثر   .  سر ألغراض محددة في الترخيص    الحصول المي أن تحقق   على شروط التراخيص غير التجارية      
  .انب واحد تحت القسم جيم أدناها اإلقرار من جضانظر أي. تمكين نشاط البحث غير التجاري

  االعتراف بالحقوق السيادية لألطراف وسلطتها في تقرير الحصول  )1
  المكسيك
 سيادية على مواردها الطبيعية وللحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد ا بأن للدول حقوقإذ يذكّر

 }فقرة في الديباجة {الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية

 بأن كل طرف متعاقد يجب أن يسعى إلى تهيئة ظروف لتسهيل حصول األطراف المتعاقدة وإذ يذكّر كذلك
فقرة في  { وعدم فرض قيود تتعارض مع أهداف االتفاقية،األخرى على الموارد الجينية من أجل استخدامات سليمة بيئيا

  }الديباجة
ضع للموافقة المسبقة عن علم للطرف المتعاقد الذي يقدم هذه  بأن الحصول على الموارد الجينية يخوإذ يذكّر كذلك

  .الموارد، إال إذا قرر هذا الطرف خالف ذلك
لألطراف المتعاقدة حقوق سيادية على مواردها الطبيعية وللحكومات الوطنية السلطة لتقرير الحصول   - 1

الموارد ] [الموارد الجينية[وعندما يؤثر الحصول على . ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية[على الموارد الجينية 

                                                   
  . بمجال التطبيق النهائي للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافعال يخل العنوان  14
 .تشير إلى التعليقات المقدمة من مركز الجوانب االقتصادية واالجتماعية للمجينيات" هذه الوثيقة"   15



UNEP/CBD/WG-ABS/8/6 
Page 30 

 
 أن ينبغي ،في المعارف واإلبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية

  .ير الحصول، ويخضع ذلك للتشريع الوطنييكون للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية حق في تقر
أو ما يرتبط بها /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية [الموارد الجينيةضع الحصول على يخ  - 2

 أن يكون الحصول على الموارد وينبغي. تمعات األصلية والمحليةالمسبقة عن علم للمجالحرة من معارف تقليدية للموافقة 
  .] األصلية والمحلية خاضعا لموافقتها المسبقة عن علمالجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية لدى المجتمعات

 المختصة، الوطنيةعلى كل طرف أن يخطر األمانة باسم وعنوان نقطة االتصال والسلطة أو السلطات   - 6
   17  16. هذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع تاريخ سريان مفعولفي موعد أقصاه 

  18لعادل والمنصف للمنافعالصلة بين الحصول والتقاسم ا  )2
  المكسيك

 بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع ال يمكن تحقيقه إال بعد منح حق الحصول على الموارد الجينية إذ يعترف
  }فقرة في الديباجة{

 من االتفاقية تنص على أن الحصول على الموارد الجينية يخضع للموافقة المسبقة عن 5- 15 بأن المادة وإذ يذكّر
  }فقرة في الديباجة{ من جانب الطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد الجينية، إال إذا قرر هذا الطرف خالف ذلك علم

 من االتفاقية تنص على أن تتخذ األطراف المتعاقدة تدابير لكفالة أن يتم 4-15 بأن المادة وإذ يذكّر كذلك
  }فقرة في الديباجة{ادلة الحصول، في حالة منحه، على أساس شروط متفق عليها بصورة متب

تنظيم الحصول على الموارد  الالزمة لوضع إطار تنظيمي وطني لخطواتعلى األطراف أن تتخذ ال  - 1
فضال عن حقوق الشعوب  ،و ما يرتبط بها من معارف تقليديةأ/و، ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية [الجينية

  .ى شروط متفق عليها بصورة متبادلةعل أن يتم تقاسم المنافع ، وضماناألصلية والمجتمعات المحلية
المتعاقدة أن تعتمد تدابير تشريعية وإدارية لتنظيم الحاالت التي يكون فيها تعديل في  ألطرافعلى ا  - 3

أو ما /و[] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [ البيولوجيةالموارد [الغرض األصلي الذي منح بشأنه حق الحصول على الموارد الجينية
  .]يةتقليد معارف يرتبط بها من

شهادة إلغاء لشروط المتفق عليها بصورة متبادلة بخصوص الحصول يمكن أن يؤدي إلى االمتثال لعدم   - 4
  .المتثالا

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
  :تعليق

  .1-ألف- القسم بنفس العنوان في القسم ثالثافي هذا الموضوع إدماجينبغي 
                                                   

  . أعاله6 إلى 4 الفقرات من يجب مواصلة النظر في ترتيب   16
، على 9/12 من المرفق األول بالمقرر )ب(- 2- 1- جيم- تصة تحت القسم ثالثا الوطنية المخاتيوجد أيضا قسم يغطي السلط   17

  . أعاله6 إلى 4النحو المبين في الفقرات من 
من المرفق األول ) 1(- 1- ألف- ناك أيضاً قسم بشأن الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع في القسم ثالثاه   18

  .9/12بالمقرر 
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  قانوني، والوضوح والشفافية بالنسبة لقواعد الحصولاليقين ال  )3

  المكسيك
] ومنتجاتهـا ] [، ومـشتقاتها ] [الموارد البيولوجيـة  [الحصول على الموارد الجينية في سبيل تهيئة الظروف لتسهيل      -1

 التـدابير  أن تعتمـد  على األطراف  مختلفة،قضائيةقة بالحصول وتقاسم المنافع عبر واليات      ودعم االمتثال لاللتزامات المتعل   
وطنيـة   لكفالة اليقين القانوني والوضوح والشفافية في أطرها ال        }...{اإلدارية الالزمة المشار إليها في      التشريعية والسياسية و  
  .للحصول وتقاسم المنافع

  قواعد الحصول بدون تمييز  )4
  المكسيك

غير  وأراعي عدم التمييز التعسفي  المنافع، أن يي للحصول وتقاسموطنعلى كل طرف، عند تطبيق إطاره ال
 إال إذا كان ن والمستخدمين األجانب،بين المستخدمين الوطنيي وين من األطراف المتعاقدة األخرى أ بين المستخدمالمبرر

القيام بذلك لمصلحته الوطنية، وفقا لحقوقه السيادية على موارده التي تعطيه السلطة لتقرير حق الحصول بما يتماشى مع 
  . من االتفاقية1- 15تراف بهذا الحق في المادة االع

لمساندة االمتثال ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بشأن الحصول(معايير دولية للحصول   )5
  فيما بين الواليات الوطنية

  المكسيك
الحصول على الموارد  بأن للدول حقوقا سيادية على مواردها الطبيعية، وللحكومات الوطنية سلطة تقرير إذ يذكّر

  }فقرة في الديباجة{الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية 
ظروف لتسهيل حصول األطراف المتعاقدة ال بأن كل طرف متعاقد يجب أن يسعى إلى تهيئة وإذ يذكّر أيضا

فقرة في {تفاقية  وعدم فرض قيود تتعارض مع أهداف اال،األخرى على الموارد الجينية من أجل استخدامات سليمة بيئيا
  }الديباجة

 بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع ال يمكن تحقيقه إال بعد أن يمنح حق الحصول على الموارد وإدراكا منه كذلك
  ]}فقرة في الديباجة{الجينية 

] ، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية [الحصول على الموارد الجينية في سبيل تهيئة الظروف لتسهيل  - 1
أن  على األطراف  مختلفة،قضائيةقة بالحصول وتقاسم المنافع عبر واليات اللتزامات المتعلاالمتثال لودعم ] نتجاتهاوم[

 لكفالة اليقين القانوني والوضوح والشفافية في }...{اإلدارية الالزمة المشار إليها في تعتمد التدابير التشريعية والسياسية و
  :ما يليهذه التدابير  أن تتضمن  ويجب .منافعوطنية للحصول وتقاسم الأطرها ال

  )مسائل عامة(
موضوعة من سلطة وطنية مختصة، ول على الموافقة المسبقة عن علم لطلبات الحص] واضحة[إجراءات   )ب[(

  ]؛]عند الضرورةومن المجتمعات األصلية والمحلية، 
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  19.تزامات من أجل تبادل معلومات الرصدآليات لالمتثال باالل).  رهنا بنص القسم الثاني، القسم الفرعي ب

إتاحة المعلومات عن أطرها المحلية للحصول وتقاسم المنافع وتسهيل الحصول عليها، وال سيما   )د(
  ول على الموافقة المسبقة عن علم؛المعلومات عن كيفية تقديم طلبات الحص

التفاقية وتحديثها غرفة تبادل المعلومات التابعة لإلى آلية ) د(إتاحة المعلومات المولدة بموجب الفقرة   )ه(
   في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛بانتظام، بما في ذلك المعلومات عن نقاط االتصال الوطنية

بتزويد ألية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية بمعلومات دورية لسلطة الوطنية المختصة إلزام ا  )و(
 الذي تم البت فيه، بما في ذلك الطلبات التي منح بشأنها الموافقة المسبقة عن علم، فضال دثة بخصوص عدد الطلباتحوم

  ؛متثالعن شهادات اال
بما في [، أو إجراءات للطعون القضائية فيما يتعلق بالموافقة المسبقة عن علم] مالئمة[إجراءات إدارية   )ز[(

  ]؛]سفية وغير المبررةالتع[، وممارسات الحصول التمييزية السهوذلك في حاالت 
  )المختصة] الوطنية[جوانب محددة للحصول على قرارات بشأن الموافقة المسبقة عن علم من جانب السلطة (
  ]؛الحصول، مسببة ومبررةاإللزام بأن تكون قرارات السلطات الوطنية المختصة بمنح أو رفض   )ح(
  :))تدرج عادة  في العقود(جوانب محددة تتعلق بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (
ية للحصول وتقاسم المنافع، عن إعداد الشروط المتفق عليها بصورة وطنفي األطر ال] واضحة[قواعد   )م(

  ]متبادلة؛
  ا بصورة متبادلة في صورة مكتوبة؛اإللزام بوضع الشروط المتفق عليه  )س(
  عن تسوية المنازعات؛تبادلة حكما اإللزام بأن تتضمن الشروط المتفق عليها بصورة م  )ع(
  االعتبار الموجه لتقاسم المنافع؛اإللزام بأن تعكس الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة   )ف(
لن يكون لها أي [ لدعم االمتثال في حاالت سوء التخصيص }...{التدابير اإلضافية المنصوص عليها في   -2[
 للحصول وتقاسم المنافع لدى الطرف المتعاقد الذي يقدم موردا يوطنكان اإلطار ال] ستكون قابلة للتطبيق إذا] [عالقة بـ

  ].]1متفقا مع حكم الفقرة [جينيا 

  إعداد نموذج دولي للتشريع المحلي  )6
  المكسيك
 من االتفاقية تنص على أن للدول حقوق سيادية على مواردها الطبيعية، وللحكومات 1- 15 بأن المادة إذ يذكّر

  }فقرة في الديباجة{ل على الموارد الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية الوطنية سلطة تقرير الحصو
 من االتفاقية تنص على أن الحصول على الموارد الجينية يخضع للموافقة المسبقة عن 5- 15 بأن المادة وإذ يذكّر

  }فقرة في الديباجة{ ذلك الموارد الجينية، إال إذا قرر هذا الطرف خالفهذه علم من جانب الطرف المتعاقد الذي يقدم 

                                                   
  . أن يتخذ تدابير تشريعية وإدارية أو سياسية مالئمة من أجل رصد االمتثال طرف متعاقدعلى كل"   19
تسهيل التبادل المنصف للمعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية، فضال عن تقاسم الخبرات المتعلقة بالحصول في تنفيذ   )ب

 ."لبحوث غير التجاريةاض اغرإجراءات  إدارية مبسطة للحصول على الموارد، ومشتقاتها ومنتجاتها أل
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 أن األطراف لديها نظما قانونية مختلفة، وبناء عليه اختارت تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع في وإذ يالحظ

  }فقرة في الديباجة{االتفاقية وفقا لظروفها الوطنية 
تقديم على مانة  األشجعيي، ووطن نموذجية للتشريع النصوص األطراف على تزويد األمانة بأمثلة لشجعي  - 1

هذه األمثلة إلى األطراف، بناء على طلبها، من أجل مساعدة ودعم تلك األطراف في تنفيذها ألحكام الحصول وتقاسم المنافع 
  .وطنيفي االتفاقية على المستوى ال

 ةري اإلداات القراروأمثلة لألطر من أجل اعتماد ةيوطن الاتلتشريعألحكام ل أمثلة تجمع أن على األطراف  - 2
  . تبادل المعلوماتآلية خالل وتوزيعها من }...{لمعايير الدولية الواردة في وفقا ل

  تقليل النفقات اإلدارية وتكاليف المعامالت إلى أدني حد ممكن  )7
  
  قواعد مبسطة للحصول لغرض البحث غير التجاري  )8

  المكسيك
  2الخيار 

و  أ،]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [لموارد البيولوجيةوا [لجينيةف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ للموارد اعلى األطرا
وفقا ألحكام االتفاقية، ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجيةو [األطراف األخرى التي حصلت على الموارد الجينية

  :القيام بما يلي
] ، ومشتقاتها] [ البيولوجيةالموارد [تنظر في قواعد مبسطة للحصول على الموارد البيولوجيةأن   )أ(

  ؛األغراض غير التجاريةالستعمالها في ] ومنتجاتها[
خارج نطاق الشروط المتفق ] للمورد البيولوجي [للمورد الجينيأن تشترط خضوع االستخدامات الجديدة   )ب(

بادلة جديدة من البلد  خضوعها لموافقة مسبقة عن علم جديدة وشروط متفق عليها بصورة متينبغيعليها بصورة متبادلة، 
  .أو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعنية/الذي يقدم المورد و

      االمتثال-جيم 
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

تؤيد بيو وفارما إدراج أحكام فعالة لالمتثال في النظام الدولي لضمان إمكانية تنفيذ أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي بطريقة 
وفي ضوء هذا، .  منصفة من شأنها أن تيسر الحصول وتقاسم المنافع على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلةعادلة و

 يشمل أدوات تستعمل حاليا بفاعلية في كثير من المعامالت التجارية الدولية، مثل آليات القانون ،نهج يستند إلى التعاقدفإن 
ضمن االمتثال ينازعات والقانون المدني إلنفاذ األحكام األجنبية، يمكن أن الدولي الخاص وتشمل آليات بديلة لتسوية الم

غير أنه فيما يتعلق بإنفاذ األحكام األجنبية، ينبغي مالحظة أن األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي حجبت في   .الفعلي
  .العادة على االعتراف بأحكام صادرة عن واليات قضائية أخرى

  تشجيع على االمتثالعداد أدوات للإ  )1
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  20كولومبيا

   أحكام عامة–القسم الثاني 
  تدابير لترويج وتشجيع االمتثال – 4المادة 

  إعداد قوانين الحصول وتقاسم المنافع
توافق األطراف على بذل الجهود الالزمة إلنشاء إطار تنظيمي وطني مالئم للحصول وتقاسم المنافع يسعى إلى   3- 4

 الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية، من أجل ضمان حماية الحقوق في الموارد
  .التقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد والمعارف واإلبتكارات والممارسات المذكورة

  . أعاله4منشأ بموجب المادة وستساند أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي هذه األنشطة من خالل الصندوق ال
  أنشطة زيادة التوعية  )أ(

  المكسيك
 أن التوعية باألطر التنظيمية المحلية للحصول وتقاسم المنافع أمر مهم للمستخدمين والمقدمين من أجل إذ يالحظ

  }فقرة في الديباجة {ضمان االمتثال
الحصول وتقاسم المنافع لمساندة تدابير االمتثال  اتخاذ التدابير لزيادة التوعية بالمسائل المتعلقة بعلى األطراف

، دون أن  [ويمكن أن تتضمن هذه التدابير]. عتقاسم المناف] التشجيع على] [ضمان[من أجل ] الطوعية] [اإللزامية[
  :ما يلي] تقتصرعلى

ت واإلجراءات إتاحة معلومات حديثة عن إطارها المحلي للحصول وتقاسم المنافع، وخصوصا القوانين والسياسا  )أ(
  الوطنية؛

، بما في ذلك التشجيع على فهم أوسع بين الجمهور [خطوات للترويج للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع   )ب(
بشأن مفاهيم سوء التخصيص، وسوء االستعمال، والقرصنة البيولوجية، فضال عن االعتراف بمساهمة المجتمعات األصلية 

  ؛]ولوجي وبالمنافع التي تترتب عن هذه المساهمةوالمحلية في التنوع البي
  تنظيم اجتماعات ألصحاب المصلحة؛  )ج(
  إنشاء مكتب لمساعدة أصحاب المصلحة وإدامته؛  )د(
، ][غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع[] موقع شبكي متخصص[نشر المعلومات من خالل   )ه(

  ؛]باإلضافة إلى نشر نسخ مطبوعة
  بالتشاور مع أصحاب المصلحة؛] أفضل الممارساتعن وأدوات [التشجيع على إعداد مدونات سلوك   )و(
  .التشجيع على التبادل اإلقليمي للخبرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  )ز(
ع يق األوسمن االتفاقية للتشجيع على التطب) ج(10والمادة ) ي(8على األطراف زيادة التوعية وفقا للمادة   - 2

، واإلبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية من خالل اإلشراك الفعال من المجتمعات األصلية والمحلية، للمعارف

                                                   
والنسخة األصلية . من ترجمة غير رسمية مقدمة من كولومبيامأخوذة كولومبيا في هذه الوثيقة المقدمة من تعليقات ال فقرات   20

  .هي باللغة اإلسبانيةمن تعليقات كولومبيا 
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، وتبادل )13المادة (، والتثقيف والتوعية العامة )12المادة (بموافقتها، في تخطيط وتنفيذ أنشطة البحوث والتدريب و

  ).]4-18المادة (ي والعلمي والتعاون التقن) 2-17المادة (المعلومات 
 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  فقرات إضافية للنص الموجود

  النص التشغيلي
لتوليـد واسـتخدام    إنشاء نظام إلكتروني مباشر يمكن من خالله أن يسجل المستخدمون والمقـدمون               )--(

وعرض تراخيص الحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للموارد الجينية والمعارف التقليدية التي تقـع ضـمن نطـاق النظـام              
  الدولي؛

إعداد رموز مرئية علنا للموارد الجينية والمعارف التقليدية المشمولة بتـراخيص الحـصول وتقاسـم                 )--(
  ؛ىكال أخرالمنافع لعرضها في أشكال إلكترونية وأش

 األصلية والمجتمعات المحلية بشأن تـوافر تـراخيص الحـصول وتقاسـم             بزيادة التوعية بين الشعو     )--(
المنافع التي تقدم خيارات إلتاحة المعارف التقليدية والموارد الجينية بطريقة تتسق مع القوانين العرفقة، والبروتوكـوالت                

  المجتمعية مع احترام حقوقها؛
اع البحوث غير التجارية بما فـي       طعية عن استعمال تراخيص الحصول وتقاسم المنافع في ق        زيادة التو   )--(

ذلك إنشاء شراكات مع المقدمين، وأحكام وشروط استخدام المواد المشمولة بموجب هـذه التـراخيص، واسـتخداماتها                 
  المالئمة وعرضها في أشكال إلكترونية وأشكال أخرى؛

ـ   التسويق التجاري بأحكام وشروط  ألغراضزيادة التوعية عن البحوث       )--( ضمان التـرخيص  ضـرورية ل
التجاري للحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك متطلبات تجديد الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بـصورة                  

  حاالت تغير االستخدام المقترح؛متبادلة مع المقدمين في 
ـ   جارة العادلة وتوسيم المنتج لمنتجي ا     التزيادة التوعية بشأن توافر شهادة        )--(  الـذين   ةلمنتجـات التجاري

  يسعون إلى العمل مع االمتثال ألحكام وأغراض النظام الدولي؛
إرشادات إلى وكاالت تمويل البحث والتطوير عن توافر تراخيص الحصول وتقاسـم المنـافع وأحكـام                  )--(

  وشروط استعمالها؛
كات التعاونية للبحوث المنشأة بموجب أحكام النظام الدولي باسـتعمال  إنشاء سجل إلكتروني مباشر للشب      )--(

تراخيص الحصول وتقاسم المنافع، وال سيما شبكات البحوث التي تشرك الـشعوب األصـلية والمجتمعـات المحليـة أو                   
  الموجهة نحو السلع العامة الرئيسية؛

  ل تراخيص الحصول وتقاسم المنافع؛إنشاء سجل إلكتروني مباشر للمطبوعات العلمية التي تستعم  )--(
اإلعالن عن المطبوعات العلمية الجديدة التي تستعمل المواد المقدمة بموجب أحكام تراخيص الحـصول            )--(

  وتقاسم المنافع من أجل الترويج الستعمال األوسع وتوليد التوعية العامة والدعم؛
  الشرح والمبرر المنطقي
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ات للنص الموجود وتوجه نحو الترويج لالمتثال بأحكام النظام الـدولي بجعـل             المقترحات المقدمة أعاله هي إضاف    

ويرد نموذج هذا االقتراح في الحقوق العامة       .  ه مرئية من خالل استعمال تراخيص الحصول وتقاسم المنافع        مأحكا
 والتي يمكن للمحـامين      التي يمكن للمرء قراءتها والمقروءة آليا      22، والتراخيص العامة للعلوم   21اإلبتكارية المتكاملة 

  وبصفة خاصة، تبرز المقترحات أهمية استعمال أدوات إلكترونية مباشرة لزيادة التوعية بالنظام الـدولي                .قراءتها
من خالل توفير أدوات عملية ورموز مرئية للحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للمواد والمنتجـات المتاحـة امتثـاال               

  .بأحكام النظام

  سوء االستعمال/وء التخصيصفهم دولي لس  )ب(
  المكسيك

مـا  و] ومنتجاتها] [ومشتقاتها،  [الموارد الجينية   وسوء استعمال   ف اتخاذ التدابير الهادفة إلى منع سوء تخصيص         اطراألعلى  
  .تقليديةيرتبط بها من معارف 
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  النص التشغيلي
ضمان اتساق الحصول على الموارد الجينية مع قواعـدها الوطنيـة للحـصول            ينبغي لكل طرف اتخاذ التدابير الهادفة إلى        "

  1.وتقاسم المنافع

أو استخدام الموارد الجينية الذي ال يتـسق مـع القواعـد            /الموارد الجينية أحيانا لوصف تقديم و     " سوء تخصيص "يستعمال مصطلح     1
  ."الوطنية للحصول وتقاسم المنافع

  الشرح والمبرر المنطقي
حوار بـين أعـضاء الفريـق    لمفيدا ل" سوء االستعمال"أو " سوء التخصيص "أن يكون الفهم اإلضافي لمفهوم      يمكن  

  .العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع
غير موجودين فـي اتفاقيـة التنـوع        " سوء االستعمال "و  " سوء التخصيص "غير أنه ينبغي التذكير بأن مصطلحي       

ال للقوانين الوطنيـة للحـصول   ثم العام لهذين المصطلحين فكرة الربط بين االمت      وينبغي أن يشمل الفه   .  البيولوجي
الذي ينبغـي  (وبعبارة أخرى، في حالة عدم وجود انتهاك للقانون الوطني للحصول وتقاسم المنافع           .  وتقاسم المنافع 

لنـوع مـن الفهـم أن       ومن شأن هذا ا   ".  سوء تخصيص " يوجد   ن، فل )أن يتسق مع أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي      
أن توقعات البلدان المقدمة متجسدة بوضوح في القواعد الوطنية وتتـاح ويـتم إيـصالها بوضـوح إلـى                   يضمن  

ـ      .  المستخدمين المحتملين  ي وباإلضافة إلى ذلك، نعتقد أنه من الممكن إيجاد فهم إضافي لهذين المصطلحين فقـط ف
  . يستخدمان فيهحالة وجود وضوح في السياق الذي

  .لنص التشغيليلمكن أن ينعكس هذا الفهم في حاشية وي

                                                   
21   http://creativecommons.org/license/  
 لمزيد من . http://mta.sciencecommons.org/chooser: لتابع للحقوق العامة للعلومانظر بصفة خاصة ترخیص نقل المواد ا   22

  .http://www.sciencecommons.org: المعلومات العامة، انظر

http://creativecommons.org/license/
http://mta.sciencecommons.org/chooser
http://www.sciencecommons.org
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  23قوائم قطاعية لنصوص نموذجية التفاقات نقل المواد  )ج(

  المكسيك
  :لالمتثال ]ملزمة[تدابير  اتخاذ ]ضمان] [على التشجيع [إلى باإلضافة يلي، بما تقوم أن لألطراف يجوز[
  رئيسية؛ قطاعات من ومقدمين مستخدمين مع وربالتشا للعقود، ]نموذجية[ نصوصل قطاعية قوائم إعداد  )أ(
 بشأن التفاوض عند] النموذجية [نصوصلل القطاعية القوائم هذه استعمال على والمقدمين المستخدمين تشجيع  )ب(

  ].متبادلة بصورة عليها المتفق الشروط
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  النص التشغيلي
حتمال ال نموذجية نصوصل قطاعية قوائمإعداد ، رئيسية قطاعات من قدمينوم مستخدمين مع بالتشاور ،ألطرافيجوز ل"

  .متبادلة بصورة عليها المتفق الشروط بشأن التفاوض عند والمقدمين المستخدمينوإتاحتها علنا لنظر  لعقوداستعمالها في ا
المتاحة ت الحصول وتقاسم المنافع  النموذجية الستعمالها المحتمل في اتفاقانصوصتنشئ األمانة قاعدة بيانات مركزية لل"

  ."علنا، وتقوم بصيانة قاعدة البيانات وتحديثها بانتظام
 إلدراجها في قاعدة البيانات عقودالحتمال استعمالها في ال نموذجية نصوصل قطاعية قوائمبألمانة أن تزود ا لألطراف يجوز"

ألطراف وأصحاب يجوز لو.  صول وتقاسم المنافع النموذجية الحتمال استعمالها في اتفاقات الحصالمركزية للنصو
دراجها النصوص التي تستعمل في اتفاقات متاحة علنا للحصول وتقاسم المنافع إلب األمانة تزويدالمصلحة المهتمين باألمر 

  ."في قاعدة البيانات المركزية لنصوص اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع
 هو مناسب، تحديث قوائم النصوص النموذجية، إن وجدت، استنادا إلى عوامل بانتظام، وحيثماأن تراجع ألطراف جوز لي"

  ."تشمل، ولكنها ال تقتصر على، الخبرات في اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع الناجحة
  الشرح والمبرر المنطقي

نظام واحد "اع نهج إن اتباع نهج قطاعي التفاقات نقل المواد في النظام الدولي يعتبر مالئما كمسألة عامة ألن اتب
لن يكون قابال للتنفيذ على األرجح نظرا لالختالفات حول كيفية استخدام الموارد الجينية في مختلف " يناسب الجميع

وهكذا، يمكن للنصوص النموذجية أن تصاغ لكي تناسب استعماالت .  الصناعات ومختلف الكيانات غير التجارية
  .تعود بفائدة أكبرخاصة للموارد الجينية، وبناء عليه، س

وعالوة على ذلك، قد يكون إعداد نصوص نموذجية مفيدا إلرشاد المفاوضات حول الحصول وتقاسم المنافع في 
غير أن مثل هذه النصوص، في حالة إعدادها، ينبغي أال تكون إلزامية أو مفروضة إذ ينبغي .  حاالت معينة

د على أساس نقل المواالمتفق عليها بصورة متبادلة لعمليات للنظام الدولي أن يسمح بالمرونة في تحقيق الشروط 
يو وفارما أيضا تقديم إرشادات بالنسبة وتؤيد ب.  ها بصورة أفضلكل حالة على حدة، وذلك لتسهيل الحصول علي

 . 2-15الحصول في المادة " لتسهيل"لبعض مبادئ الحصول تمشيا مع المطلب الوارد في اتفاقية التنوع البيولوجي 
 تساعد على توفير الشفافية والوضوح، بما في ذلك تحديد السلطات ونقاط مبادئ توجيهيةومثال ذلك وضع 

  .االتصال بشكل واضح
                                                   

) 5(- 1- هاء- والقسم ثالثا) 5(- 2- ألـف- ـم ثالثـايوجد أيضا قسمان عن القوائم القطاعية للبنود النموذجية في كل من القس   23
  .9/12من المرفق األول بالمقرر 
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 مثل إعداد قاعدة بيانات لعينات من النصوص المأخوذة من اتفاقات ،وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في بدائل

ة للملكية الفكرية التي تحتوي على نصوص تعاقدية قابلة للبحث ناجحة، على غرار قاعدة بيانات المنظمة الدولي
  24.بصدد اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع

 التابع لمجلس   (Cesagen)االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال
  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 

  النص التشغيلي
  15-القسم ألفيظهر هذا النص أيضا في :  مالحظة

 1 الخيار[

قوائم نصوص "... استعمال الصيغة التالية ب، يمكن توسيع اإلشارات إلى قوائم النصوص النموذجية 1بموجب الخيار 
  ..."وأحكام الترخيص النموذجية] نموذجية[

   2 الخيار[

نصوص نموذجية "... لتالية استعمال الصيغة اب، يمكن توسيع اإلشارات إلى قوائم النصوص النموذجية 2بموجب الخيار 
  ..".نصوص، وأحكام الترخيص"...  وصياغة مختلفة بشكل طفيف، أي ..."وأحكام الترخيص النموذجية

 ،] [البيولوجية الموارد] [الجينية الموارد [الستخدام الثالث الفئات هذه لتعريف مؤشرات إعدادسيتم   -5[
نظام التصنيف الدولي لبراءات : قياسية بما في ذلك، ضمن جملة أمورباستعمال خطط التصنيف ال] ومنتجاتها] [ومشتقاتها
ومصطلحات الوحدات  ،االقتصادية التابع لألمم المتحدة األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي والتصنيف ،االختراع

 بشأن الدولي امالنظ من} ...{ المرفق في وترد تفاصيل المؤشرات.  اإلقليمية لإلحصاء ونظيرها اإلقليمي والوطني
  ].المنافع وتقاسم الحصول

  الشرح والمبرر المنطقي
موذجية بعد تراخيص نباعتبارها تراخيص الحصول وتقاسم المنافع لسماح بصياغة نحو اهذا االقتراح موجه 
والواقع أن صياغة شروط محددة للتراخيص المقترحة بالنسبة لفئات االستخدام الثالث .  اعتماد النظام الدولي

والمقصود من اقتراحات النصوص .  لموارد الجينية والمعارف التقليدية ينبغي أال تكون الزمة في هذه المرحلةل
 6-ألف- والقسم ثالثا) نقل التكنولوجيا (4- ألف-  والمربوطة بالقسم ثالثا5-ألف- التشغيلية المقدمة تحت القسم ثالثا

ات تقاسم المنافع التي يمكن تفعيلها من خالل صياغة هو تقديم شرح عام إلمكاني) المشاركة في أنشطة البحث(
  .تراخيص الحصول وتقاسم المنافع

نظم التصنيف تفعيل توليد اإلحصاءات الدولية باستعمال خطط التصنيف القائمة والمنشأة  اإلشارة إلى والقصد من
شئة لغرض المؤشرات وال يستبعد االقتراح استعمال خطط التصنيف األخرى القائمة أو النا.  لهذا الغرض

 في الوحدات اإلقليمية لإلحصاءمن مصطلحات  (مصطلحات الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتستعمل و.  والرصد
في االتحاد األوروبي للترميز الجيولوجي الصناعي، وبراءات االختراع وأنشطة أخرى ألغراض ) فرنسا

أقاليم أخرى /اد استعمال أنظمة مشابهة في بلدانوليس الغرض من إدراج إشارة إلى هذه الرموز استبع.  إحصائية
  .لدى إعداد مؤشرات في إطار النظام

                                                   
24   http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html 

http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.htm
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  مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين  )د(

  المكسيك
 منه لوجود طائفة من مدونات السلوك الوطنية والدولية، والمبادئ التوجيهية عن أفضل الممارسات بشأن الحصول إدراكا[

ى مستوى القطاعات أو الشركات، وألهميتها في تحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن وتقاسم المنافع، عل
  ]}فقرة في الديباجة{ نية، والهدف الثالث من االتفاقيةاستخدام الموارد الجي

  :، باإلضافة إلى ضمان تدابير ملزمة قانونا لالمتثاليجوز لألطراف أن تقوم بما يلي
المتعلقة بالحصول وتقاسم ] ، ومعايير أفضل الممارسات] [الطوعية[ب الحالة، إعداد مدونات السلوك أن تساند، حس  )أ(
  ، واستعراض هذه المدونات وتحديثها؛]ومنتجاتها] [ومشتقاتها،  [منافع لمستخدمي الموارد الجينيةال
 المستخدمين على االلتزام بمعايير وتشجيع[  المستخدمين على االلتزام بمدونات السلوك أن تتخذ تدابير لتشجيع  )ب(

  ]أفضل الممارسات؛
أن تضمن إيصال مدونات السلوك هذه ومعايير أفضل الممارسات إلى مجموعات المستخدمين ذوي الصلة وتثقيفهم   )ج[(

  ].وزيادة توعيتهم بها
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  النص التشغيلي
 تتعلق بالحصول وتقاسم المنـافع، واستعراضـها        "طوعية"مدونات سلوك   ة ل إن إعداد مستخدمي الموارد الجينية ذوي الصل      "

  ."وتحديثها، يمكن أن يكون مفيدا لمستخدمي الموارد الجينية ومقدميها
  المبرر المنطقي

هذه أي من   و.   مفيدة الطوعية للصناعة أو المستخدمين اآلخرين للموارد الجينية      " مدونات السلوك "ويمكن أن تكون    
على أساس طوعي من جانب رابطات الصناعة أو أي مجموعة مـن الكيانـات غيـر              ينبغي أن توضع    المدونات  

.  أو الفاعلين اآلخـرين ذوي الـصلة  /التجارية التي تمثل مستخدمي الموارد الجينية، وذلك بمشاركة من الصناعة و     
ي قطـاع التكنولوجيـة األحيائيـة       ومن األمثلة الحالية ف   .  برصد االمتثال نفسها  ويمكن أن تقوم المجموعة المعنية      

وهناك مثال آخر وهو المبادئ التوجيهية بشأن الحـصول         .  المبادئ التوجيهية البيولوجية بشأن التنقيب البيولوجي     
 صـانعي  لرابطـات  الـدولي  لالتحاد الموارد الجينية والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، التابعة        على

  .غير مالئمةنتيجة عكسية وتكون  ىإل مدونات السلوك اإللزامية ؤدي، ستعلى النقيض من ذلكو.  الصيدالنية المستحضرات

  تعريف مدونات سلوك أفضل الممارسات  )ه(
  المكسيك

 لوجود طائفة من مدونات السلوك الوطنية والدولية والمبادئ التوجيهية عن أفضل الممارسات بشأن الحصول إدراكا منه[
  ]}فقرة في الديباجة{ تحقيق الهدف الثالث من االتفاقيةلى مستوى القطاعات أو الشركات، وبأهميتها في وتقاسم المنافع، ع

 أن تقوم األطراف بشكل جماعي بوضع إجراءات لتحديد مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحصول يمكن
  .موتقاسم المنافع، التي تشكل أفضل الممارسات، واستعراضها بانتظا
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  اقتراح من المكسيك

  .تقترح المكسيك أن هذا القسم يمكن إدراجه كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات
  

باالمتثال لمتطلبات محددة للحصول تخدمين الذين يتلقون أموال للبحث وكاالت تمويل البحث تلزم المس  )و(
  وتقاسم المنافع

  المكسيك
رمز تحديد الهوية الفريدة المشار إليه في [مة بالبحوث والتمويل والنشر بطلب الكيانات القائ[على األطراف أن تشجع قيام 

كجزء من إجراءاتها الخاصة بتقديم الطلبات أو نتائج ] إثبات على االمتثال للقانون الوطني ذي الصلة] [شهادة االمتثال
  .وما يرتبط بها من معارف تقليدية] هاومنتجات] [، ومشتقاتها [ حسب الحالة، عندما يتعلق األمر بموارد جينيةالبحوث،

  اقتراح من المكسيك
  . من الرصد2إلى القسم ) تغيير مكان هذا الفقرة وتقترح المكسيك 

  
 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  النص التشغيلي

شروط ث والتمويل والنشر التي تشترط اإلفصاح عن رمز تحديد الهوية الفريدة و           والبحالقائمة ب كيانات  الراف  تشجع األط س
 كجـزء مـن     ، وذلـك  ينية والمعارف التقليدية المقدمة وفقا للنظـام الـدولي        ج للموارد ال  ترخيص/ما يصاحبها من شهادة   

مـوارد  ][بمـوارد جينيـة  [األمـر  تعلـق  ي البحوث عنـدما  إجراءاتها لتمويل الطلبات واإلبالغ عن المشاريع ونشر نتائج   
  .وما يرتبط بها من معارف تقليدية] ومنتجاتها][ومشتقاتها ،][بيولوجية

  الشرح والمبرر المنطقي
.  هذا االقتراح يسعى إلى تبسيط النص الحالي والعمل المباشر نحو وكاالت التمويـل والكيانـات القائمـة بالنـشر              

فهـي تتعلـق    اإلشارة إلى اإلبالغ عن المـشروع       أما   ). أدناه(فعيل الشهادة الدولية    لح بت ويرتبط استعمال المصط  
احتمال الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية بعد منح التمويل وبالصالت المشتركة للحـصول علـى         ب

  ".ألف"نتائج البحوث تحت العنوان 

  إقرار من طرف واحد صادر عن المستخدمين  )ز(
 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب ركز  مال

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  النص التشغيلي

ــراف  ــدم األط ــوز أن تق ــصول لليج ــى الح ــسعون إل ــذين ي ــستخدمين ال ــى م ــة[ عل ــوارد الجيني ــوارد ][الم الم
 إمكانية اإلشارة إلى موافقـة مـسبقة للـشروط فـي      بها من معارف تقليدية وما يرتبط ] ومنتجاتها][،ومشتقاتها][البيولوجية

  .ترخيص غير حصري وغير تجاري للحصول وتقاسم المنافع
  الشرح والمبرر المنطقي
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كانية اإلقرار من جانب واحد من المستخدمين بالعالقـة إلـى الموافقـة المـسبقة            مهذا االقتراح يسعى إلى تفعيل إ     

ويالحظ أن التراخيص المقترحة للحصول وتقاسم المنافع تسعى إلى تفعيل          .  ر تجاري لترخيص غير حصري وغي   
وعن طريق اإلشارة إلى الموافقة المسبقة لترخيص غير        .  ل قانون التعاقد  عناصر الشهادة الدولية من خالل استعما     

) اءات الـسماح  أي من خالل إجر   (، يمكن للمستخدم المحتمل يكسب الحصول الميسر        )عقد(حصري غير تجاري    
وتتمثل الميزة بالنسبة للمقدمين، حسبما تبرزهـا الدراسـة   .  على األغراض المتفق عليها بموجب أحكام الترخيص   

بشأن البحوث غير التجارية، في أنها ستتغلب على المشكلة التي يواجهها المقدمون في تفسير نوايـا المـستخدمين                  
  .المحتملين من خالل استعمال ترخيص ما

لمساندة االمتثال ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بشأن الحصول(ايير دولية للحصول مع  )ح(
  فيما بين الواليات الوطنية

  
  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2

  المكسيك
  لرصد االمتثال؛على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية أو تدابير السياسة المالئمة 

  يات لتبادل المعلوماتآل  )أ(
  كولومبيا

   أحكام عامة–القسم الثاني 
    تدابير للنهوض باالمتثال وتشجيعه-4المادة 

  تبادل المعلومات
على كل طرف أن يعين نقطة اتصال وطنية لتنسيق الحصول وتقاسم المنافع، لتسهيل الحصول علـى المعلومـات           4-2

ل آلية لتعجيل تبادل المعلومات، وتتضمن المعلومات على سبيل المثـال،       ذات الصلة بشأن الحصول وتقاسم المنافع، من خال       
 بالحـصول علـى     اإلجراءات الرامية للتحقق من الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة المرتبطة             

 في ذلك تقاسم المعلومات، فـضال       مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية، بما          الموارد الجينية و  
  .عن معلومات ممكنة عن القوانين األجنبية

  .إلى مختلف نقاط االتصال الوطنية من خالل غرفة تبادل المعلومات وسوف تضع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي آليات للسماح بالوصول
ر، عن طلبات التقدم للحـصول علـى بـراءات          وبالمثل، فإن نقاط االتصال الوطنية ستحتفظ بالمعلومات، ضمن جملة أمو         

أو ما يرتبط بها    /االختراع والبراءات الممنوحة وغير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالموارد الجينية، ومشتقاتها و             
وافقـة  من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية، والمعلومات عن اإلجراءات المتبعة في المكاتب الوطنية المسؤولة عن الم              

أو المعارف التقليدية، وإجـراءات     /على إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية والطبية، بما في ذلك الموارد البيولوجية والجينية و            
وسوف تقوم المؤسسات الوطنية بوضع الشروط التي تحكم تقديم مثل          .  الحصول على تمويل البحوث على المستوى الوطني      

  . الوطنيةهذه المعلومات إلى نقاط االتصال
  .نقطة االتصال الوطنية في الطرف اآلخر باإلفصاح من جانب مقدمي الطلباتوعلى نقاط االتصال الوطنية إبالغ 

  كسيكالم
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ومقدمي على األطراف أن تتعاون على تسهيل تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بين األطراف،   - 1

، وبين نقاط االتصال الوطنية للحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك من ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها [ومستخدمي الموارد الجينية
 فضال الوسائل ،غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تنشأ كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات: خالل

  : من أجل ما يليغير القائمة على اإلنترنتاألخرى التي توافق عليها األطراف، بما فيها الوسائل 
  ؛لمنافعللحصول وتقاسم المنافع ولهذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم اإلطار الوطني  االمتثال لرصد ودعم  )أ[(
 سم المنافع، للمعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرة بشأن الحصول وتقاتيسير التبادل المنصف  )ب(

 ومشتقاتها ومنتجاتها ألغراض ،اءات اإلدارية المبسطة للحصول على الموارد الجينيةوأفضل ممارسات تطبيق اإلجر
  البحوث غير التجارية؛

  اقتراح من المكسيك
  .القدرات- هاء-يجب أن يكونا جزءا من القسم ثالثا) و د) ن الفقرتين جأ المكسيك عتبرت

  
بشأن الحصول  إلى غرفة تبادل المعلومات  يقدم على كل طرف أنإلخالل بحماية المعلومات السرية،بدون ا  - 3

  : ضمن جملة أمورما يليمن خالل نقطة االتصال الوطنية، وتقاسم المنافع، 
  ؛دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافعأي قوانين وأنظمة ومبادئ توجيهية قائمة بشأن  تنفيذ هذا النظام ال  )أ(
   الصلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ والقوانين العرفية ذات]البروتوكوالت المجتمعية[  )ب(
  ؛نائية وإقليمية ومتعددة األطراف تتعلق بالحصول وتقاسم المنافعأي اتفاقات وترتيبات ث  )ج(
  الوطنية المختصة؛) السلطات(معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة   )د(
  ؛")الكشف عن االسم ووصمة العار(" قائمة بأسماء المخالفين التفاقات الحصول وتقاسم المنافع  )ه(
  نصوص النموذجية للعقود؛ المعلومات عن التشريع الداخلي النموذجي للحصول وتقاسم المنافع وقوائم  )و(
  لكترونية لتتبع الموارد الجينية؛الخبرة في إعداد أدوات إ  )ز(
  ؛ت في مجال الحصول وتقاسم المنافعمدونات السلوك وأفضل الممارسا  )ح(
  .علومات عن شهادات االمتثال الصادرة على المستوى الوطنيم  )ي(

 عن شهادات االمتثال للتشريع نقطة بحث أن تتضمن غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع يجب  - 4
  .}...{ المختصة، وفقا لألحكام في السلطات االوطني تصدره

، في ]القادم] [األول[لحصول وتقاسم المنافع، في اجتماعه أن ينظر مجلس إدارة النظام الدولي بشأن ا] يجب[  - 5
، بما في ذلك التقارير عن أنشطتها، ويقرر هذه ]بشأن الحصول وتقاسم المنافع[ائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات طر

  .]الطرائق ويداوم على مراجعتها بعد ذلك
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  لنص التشغيليا
  .أ-2-جيم- التالية كجملة منفصلة في القسم ثالثاينبغي إضافة الجملة
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ـ        " سق لتسهيل تبادل المعلومات، على األطراف ضمان أن المعلومات السرية محمية بالكامل وفقا للقـوانين الوطنيـة بمـا يت
  ."االتفاقات الدوليةو

  الشرح والمبرر المنطقي
ألطراف، تلك المعلومات المتعلقة برصد االمتثـال       تؤيد بيو وفارما، من حيث المبدأ، آليات لتبادل المعلومات بين ا          

ويمكن أن تساعد هذه اآلليات التعاون بين األطراف وزيادة تبادل الخبرات مع            .  طلبات اتفاقية التنوع البيولوجي   تمل
يـة  أن تفهـم لحما   غير أن أي آلية لتبادل المعلومات يجب        .  احترام التنفيذ الوطني ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي      

  .المعلومات السرية في إطار القوانين الوطنية واالتفاقات الدولية

 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال
  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 

  لنص التشغيليا
ة والقانونية والخبرة بشأن الحصول وتقاسم للمعلومات العلمية والتقنية والبيئي] المنصف[تيسير التبادل   )ب(
] الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[، وأفضل ممارسات تطبيق اإلجراءات اإلدارية المبسطة للحصول على [المنافع، 

، بما في ذلك الخبرة في استعمال تراخيص الحصول وتقاسم ]ألغراض البحوث غير التجارية] ومنتجاتها] [ومشتقاتها[
  ؛افعالمن

على كل طرف أن يقدم إلى غرفة تبادل ] ينبغي] [يجب[بدون اإلخالل بحماية المعلومات السرية،   - 3
أي معلومات يلزم تقديمها إلى الغرفة بموجب أحكام هذا ] [، حسب الحالة،] [بشأن الحصول وتقاسم المنافع[المعلومات 

  : ما يليباإلضافة إلى] النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
  ]؛وتراخيص الحصول وتقاسم المنافع البروتوكوالت المجتمعية والقوانين العرفية،  )ب[(
 شروطوالبنود النموذجية ] قوائم[للحصول وتقاسم المنافع و] النموذجي[معلومات عن التشريع الداخلي   )و[(
  ]للعقود؛ الترخيص
] ، حسب الحالة،] [الحصول وتقاسم المنافعبشأن [أن تتضمن غرفة تبادل المعلومات ] ينبغي] [يجب[  -4[

والقوانين العرفية، ، [لشهادات االمتثال للتشريع الوطني ] وقاعدة بيانات عن األمثلة] [ونقطة بحث[دوليا ] سجال[
للشعوب األصلية  والبروتوكوالت المجتمعية وما يرتبط بها من قوانين عرفية تراخيصالوالبروتوكوالت المجتمعية و

 المختصة، وفقا  الوطنية)السلطات(لحصول وتقاسم المنافع، على أن تصدره السلطة امتطلبات و] المحليةات المجتمعو
  .]}...{لألحكام في 

  الشرح والمبرر المنطقي
يحتوي هذا االقتراح على إمكانية تبادل الخبرات في استعمال تراخيص الحصول وتقاسم المنافع وسجل للتراخيص               

لتسهيل البحث والوصول إلى المواد واستخدامها، تلك المـواد المـشمولة بتـراخيص             ) داتكتفعيل لعناصر الشها  (
  .الحصول وتقاسم المنافع

  شهادة معترف بها دوليا تصدرها سلطة مختصة محلية  )ب(
  كولومبيا
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   أحكام عامة– 2القسم 
   للحصول وتقاسم المنافعتثال تدابير وأدوات لرصد االم– 5المادة 

  شهادة االمتثال  
إنشاء شهادة امتثال وطنية، داخل الوالية القضائية لكل منها، تكون بمثابة وثيقة علنية صادرة               لألطراف على    توافق  5-1

أو ما يرتبط بها مـن معـارف وإبتكـارات          /عن السلطة الوطنية المختصة، وتنص على منشأ الموارد الجينية، ومشتقاتها و          
تـشملها المعاهـدة   ومتطلبات الحصول وتقاسم المنافع، بما فيها تلك المواد التـي  قوانين  متثال ل وممارسات تقليدية، وعلى اال   

  . التابعة لمنظمة الزراعة واألغذيةالدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
  :باالعتراف الدولي ولهذا الغرض يجب أن تحتوي على المعلومات التالية كحد أدنىالشهادة هذه  تتمتعس

  سم السلطة التي أصدرتها؛ا •
  تفاصيل عن المقدم؛ •
  ؛ وتفاصيل عن حقوق حائزي المعارف التقليدية المرتبطةرمز أبجدي رقمي فريد لتعريف الهوية •
  ؛حسبما يشملها تصريح الحصول الخاص بكل منها لموارد الجينية ومشتقاتهاوصف تفصيلي ل •
وما يرتبط الموارد الجينية، ومشتقاتها ول على المصرح به وموقع الحص الحصول ةطنشالموقع الجغرافي أل •

  ؛ من معارف وإبتكارات وممارسات تقليديةابه
  لشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛وتحديد الموافقة المسبقة عن علم التأكيد على االمتثال ل •
  ؛شملها الشهادة السارية على الموارد الجينية قيد البحث التي تاالستخدامات المسموح بها وقيود االستخدام •
  شروط التحويل إلى أطراف ثالثة؛ •
  ؛ الشهادةتاريخ إصدار •

  .يمكن أن تتضمن الشهادة معلومات غير سرية تتعلق بالموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
روط المتفـق عليهـا بـصورة       ن الموافقة المسبقة عن علم والش     أن ترفق الشهادة بالمورد الجيني، وهكذا، عندما تمكّ       ويجب  
 على العالقة بين الشهادة والـشروط المتفـق عليهـا           تحويل هذه الموارد إلى آخرين، ينبغي أن يحافظ هذا ال         التحويلمتبادلة  

  .بصورة متبادلة التي تنطبق على المورد أو المعارف
يـة الفكريـة، حـسبما هـو مالئـم،          تقتضي األطراف تقديم شهادة االمتثال، وخصوصا السلطات الوطنية المعنيـة بالملك          و

والمؤسسات الوطنية التي تمول البحوث، والمجموعات خارج الموقع الطبيعي، والسلطات المسؤولة عن الموافقة على إنتاج               
 من  األولق  لحوفي حالة الموارد الجينية المذكورة في الم      .  وتسويق المنتجات البيولوجية والمسؤولة عن الضوابط الجمركية      

نظمة األغذية والزراعة، عندما تستخدم ألغراض تجارية وأغراض البحوث، سيتم الوفاء بهذه المتطلبات من خالل               معاهدة م 
  .تقديم اتفاق نقل المواد

  .وعلى األطراف أن تضع الجزاءات والتعويضات لمعاقبة أي انتهاكات لاللتزامات الوارد وصفها في الفقرة السابقة
معنية إعالم نقطة االتصال الوطنية في البلد باإلفصاح وعلى هـذه األخيـرة إعـالم نقطـة                 وعلى سلطات الملكية الفكرية ال    

  .االتصال الوطنية في الطرف اآلخر
تقوم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بدعم إنشاء شهادة االمتثال في البلدان النامية وذلك ضـمن جملـة أمـور، مـن خـالل                

  . أعاله4الصندوق المنشأ بموجب المادة 
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ذي سيحتوي على نسخ رقمية من الشهادات، فـضال        المتثال ال لدولي لشهادات ا  ل ا السجتوافق األطراف على إنشاء       5-2

  .عن قائمة بأسماء السلطات الوطنية المختصة التي يعينها كل طرف إلصدارها
  .ل الدولي لشهادات االمتثالعلى األمانة إنشاء الصناديق، وتحديد الجداول الزمنية واآلليات المتعلقة بتنفيذ السج  5-3

  المكسيك
  .على كل طرف تعيين نقطة اتصال وطنية واحدة لشؤون الحصول وتقاسم المنافع  - 1
على كل طرف أيضا تعيين سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر، تكون مسؤولة عنه ومصرح لها بالعمل بالنيابة   - 2

  :عنه فيما يتعلق بالمهام التالية
دارية التي يتطلبها هذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك إصدار أداء المهام اإل  )أ(

  المتطلبات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع؛أو /هادات االمتثال للتشريع الوطني وش
  ]، وإدارتها وتحويلها إلى اآللية المالية؛}...{استالم األموال المحصلة من خالل إنفاذ أحكام   )ب[(
بالعالقة إلى الموافقة المسبقة مساعدة مقدمي الموارد الجينية في الحصول على المعلومات ذات الصلة،   )ج(

 المزعومة لمتطلبات البلد بما في ذلك في حاالت محددة من المخالفات ،عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
  ]؛المقدم

  . كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية المختصةويجوز أن يعين الطرف كيانا واحدا للقيام بمهام
على كل طرف أن يخطر األمانة باسم وعنوان كل من نقطة االتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة   - 3

وفي الحاالت .  هذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع بالنسبة لهتاريخ سريان مفعولالتابعة له، في موعد أقصاه 
ى األمانة، مع اإلخطار المذكور، ى الطرف أن ينقل إلوعتي يعين فيها طرف أكثر من سلطة وطنية مختصة واحدة، ال

على كل طرف إخطار األمانة بأي تغيير في تعيين  ويجب. معلومات عن مسؤوليات كل سلطة واحدة من هذه السلطات
  .لسلطات الوطنية المختصة التابعة لهنقطة االتصال الوطنية أو اسم وعنوان ومسؤوليات السلطة أو ا

 أعاله، وأن تتيح هذه المعلومات 3على األمانة إبالغ األطراف باإلخطارات التي تتسلمها بموجب أحكام الفقرة   - 4
  25.لمنافعبشأن الحصول وتقاسم اا من خالل غرفة تبادل المعلومات أيض

  1الخيار 
  .يصدرها كل طرف لشهادة امتثال معترف بها دولياالمنافع نظاما يجب أن ينشئ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم 

مختصة ويشترط إبراز الشهادة في نقاط التفتيش المحددة في الوطنية السلطة ال أن تكون الشهادة وثيقة عامة تصدرها يجبو
  .ستخدامات المحتملةبلدان المستخدم والمقدم، تلك النقاط التي يتم إنشاؤها لرصد االمتثال فيما يتعلق بطائفة اال

  :المعلومات التالية كحد أدنىاالمتثال شهادة أن تتضمن يجب   )أ(
  اسم السلطة الوطنية التي أصدرتها؛  )1(
  تفاصيل عن المقدم؛  )2(
  رمز أبجدي رقمي فريد ومشفر لتعريف الهوية؛  )3(
  ]؛ المرتبطةتقليديةالمعارف ل[تفاصيل حقوق حائزي   )4(

                                                   
  . أعاله4 إلى 1يجب مواصلة النظر في ترتيب الفقرات من    25
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  تفاصيل المستخدم؛  )5(
ف أو ما يرتبط بها من معار/ وهاموارد جينية، ومشتقاتها ومنتجاتال  يشمللموضوعوصف ل  )6(

، رهنا بالمعلومات السرية التي تحددها المتطلبات الوطنية أو الذي تغطيه الشهادة]) تقليدية
  ؛ المعارف التقليدية المرتبطة بهاالمجتمعات األصلية والمحلية التي تقدم

  لمسموح بها وقيود االستخدام؛ات ااالستخدام  )9[(
  شروط التحويل إلى أطراف ثالثة؛  )10(
  تاريخ اإلصدار؛  )11(
  ]تأكيد على االمتثال لمتطلبات الحصول المحلية  )12[(
  .فترة السريان  )13(

 ينبغيو. على األطراف المتعاقدة إنشاء نقاط للتفتيش على شهادات االستخدامات التجارية وغير التجارية  )ب(
مل نقاط التفتيش لالستخدامات التجارية ضوابط جمركية، ومكاتب للملكية الفكرية، ونقاط تسجيل للتطبيقات التجارية أن تش

  .األخرى غير المشمولة بحقوق الملكية الفكرية
عملية وسهلة من خالل استعمال التكنولوجيا و إنشاء آلية تتبع فعالةألطراف المتعاقدة تيسير ل ينبغي  )ج(
  : أن تتضمن ما يليينبغيلوسائل األخرى التي تتفق عليها األطراف، بما في ذلك بناء القدرات والتمويل التي الجديدة وا

ال على ، تقدم دليعلنية وقابلة للبحثقواعد بيانات للشهادات تتسم بفاعلية التكاليف وتكون   )1(
  ؛شروط المتفق عليها بصورة متبادلةوالالموافقة المسبقة عن علم 

يل االمتثال االطرادي في قواعد البيانات هذه عند الوفاء بشروط الموافقة المسبقة عن علم تسج  )2(
  روط المتفق عليها بصورة متبادلة؛والش

والبراءات قواعد بيانات يمكن البحث من خاللها في طلبات الحصول على براءات االختراع   )3(
  تسجيل؛لاأو قواعد بيانات /والموافق عليها المنتجات والممنوحة 

  لتوفير اليقين بشأن األنواع؛اج التصنيف الجيني والمورفولوجي إلى أقصى قدر ممكن إدم  )4(
تكنولوجيا متنقلة منخفضة التكلفة لترميز الجينات باستخدام رموز األعمدة المتوازية إلنشاء   )5(

  نظام تصنيف للهجوم السريع؛
  .زية المستندة إلى الجيناتالمتواالفريدة برموز األعمدة الهوية رموز ربط   )6(

  :القيام بما يلي، إن أمكنعلى األطراف المتعاقدة، ينبغي   )د[(
، م إجراءات التتبع القائمة من خالل إعادة تجديد تشكيل مفهومها لتتبع الموارد الجينيةاستخدا  )1[(

  ما يرتبط بها من معارف تقليدية؛أو / وومشتقاتها ومنتجاتها
  ت جديدة من البيروقراطية؛تقليل إنشاء مستويا  )2(
التشجيع على اإلصدار ] ،في حالة اشتراط طرف ما الحصول على الموافقة المسبقة عن علم[  )3(

 نقل المواد أو ات، مثل االنتهاء من إعداد اتفاق[ر محددةيهادات بعد االمتثال لمعايي للشتلقائال
  ؛] الحصول وتقاسم المنافعاتاتفاق

  ]روط السماح القائمة مع أي نظام جديد إلصدار الشهادات؛التشجيع على توحيد ش  )4[(
  التشجيع على استخدام أنظمة غير ورقية؛  )5(
تسجيل المجموعات، للتأكد من وجود رابطة بين الموارد الوافدة والموارد لوضع معايير دنيا   )6[(

  ]ية؛داخلالخارجة، دون اشتراط تحقيق التجانس في إجراءات التسجيل ال
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، وال سيما أقل البلدان نموا من بينها والدول الجزرية م دعم اقتصادي للبلدان الناميةيتقد  )7[(

مباشرة لدعم  من أجل إعداد أنظمة إلكترونية تصاد االنتقالي،االقذات بلدان الالصغيرة النامية، و
  )يرد المزيد في القسم بشأن بناء القدرات. (نظام دولي للتوثيق

  اقتراح من المكسيك
  .كون جزءا من الديباجة وليس النص التشغيليأعاله يجب أن ي) الجزء دأن كل لمكسيك  اعتبرت

  
، على األطراف المتعاقدة ضمان عدم منح حقوق الملكية الفكرية المستندة إلى استخدام الموارد الجينية  )ه(

ول على حقوق الملكية الفكرية هذه أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، إال إذا تضمنت طلبات الحص/ وومشتقاتها ومنتجاتها
  .بلد المقدم للموارداإلفصاح عن شهادة امتثال معترف بها دوليا لتشريع الحصول وتقاسم المنافع في ال

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
  لنص التشغيليا
 وعالقـة   ختـصة م مواصلة بحث المقترحات المقدمة بشأن شهادات معترف بها دوليا تصدرها سلطة محلية           على األطراف   "

  ".هذه المقترحات بالنظام الدولي بالطريقة الي يقررها مؤتمر األطراف
  الشرح والمبرر المنطقي

انظر مثال، تقرير فريـق     (ما زال هناك كثير من المسائل المعلقة بخصوص جدوى إنشاء نظام الشهادة الدولية هذا               
وفي ضوء ذلـك، فمـن      )). 2007شباط  /ير فبرا UNEP/CBD/WG-ABS/5/7 )20الخبراء التقنيين في الوثيقة     

السابق ألوانه إدراج أحكام محددة بخصوص هذه الشهادات في النظام الدولي إلى حين إجراء مناقشة أكثـر تعمقـا             
بغـي أال تـرتبط بقـوانين    فإذا اتبعت هذه الشهادات، ين    وعالوة على ذلك،    .  حول االستخدام الفعلي لهذه الشهادات    

  .كية الفكرية أو القوانين التنظيمية قوانين الملأخرى، مثل

 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال
  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 

  لنص التشغيليا
  1الخيار 

  الفقرة االفتتاحية
مع المقترحات المقدمـة    " بالمجتمعات األصلية والمحلية  القوانين العرفية ذات الصلة     "يمكن تحقيق االتساق بين اإلشارات إلى       

والقـوانين العرفيـة، والبروتوكـوالت المجتمعيـة        ،  ][وفقـا لالتفاقيـة   : ... أعاله من خالل التعديالت على النص التالي      
جتمعـات  البروتوكوالت المجتمعية والقوانين العرفية ذات الـصلة لـدى الم  لدى المجتمعات األصلية والمحلية     ... وتراخيص

  ]]األصلية والمحلية
  ]:كحد أدنى[المعلومات التالية ] الطوعية[أن تتضمن الشهادة ] يجوز] [ينبغي] [يجب[

  : بالنسبة لما يليوشروط التراخيصاالستخدامات المسموح بها، وقيود االستخدام   )9[(
   ألغراض بخالف التسويق التجاريوثالبح  )أ(
  التجاري؛البحث والتطوير ألغراض التسويق   )ب(
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  :]التسويق التجاري  )ج(

  ]؛شروط التراخيص، بما في ذلك شروط التحويل إلى أطراف ثالثة  )10[(
أن تشتمل نقاط التفتيش لالستخدامات غير التجارية دور ] ينبغي] [يجب] [يجوزو[..... [النص الموجود   )ب[(

والكيانات التي تقدم المنح، والمجموعات خارج ، والمستودعات اإللكترونية المباشرة للبياناتنشر المجالت العلمية، 
  ]].الموضع الطبيعي

للترخيص من خالل ] وطوعية[على األطراف المتعاقدة تيسير تطبيق عملية فعالة وسهلة ] ينبغي] [يجب[  )ج[(
] يجوز[التي ] ويلوالوسائل األخرى التي تتفق عليها األطراف، بما في ذلك بناء القدرات والتم[استعمال التكنولوجيا الجديدة 

  :أن تتضمن ما يلي] ينبغي] [يجب[
، تقدم  وقابلة للبحثعلنيةتتسم بفاعلية التكاليف وتكون  والتراخيص قواعد بيانات للشهادات  )1(

وأحكام ، والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة[دليال على الموافقة المسبقة عن علم 
  ؛]التراخيص

نظام التصنيف الدولي لبراءات    : لة أمور جمية، بما فيها، ضمن      التصنيف القياس  خططاستخدام    )7(
 الموحـد  الدولي الصناعي، والتصنيف 1971 في إطار اتفاق ستراسبرغ لعام   (IPC)االختراع  
بلهما مـن نظـم إقليميـة أو       اما يق  و ،(ISIC) االقتصادية التابع لألمم المتحدة    األنشطة لجميع
  ؛وطنية

  :طراف المتعاقدة، القيام بما يليعلى األ] [ينبغي] [يجب[  )د[(
التشجيع على اإلصدار ] ،في حالة اشتراط طرف ما الحصول على الموافقة المسبقة عن علم[  )3[(

 نقل المواد أو ات، مثل االنتهاء من إعداد اتفاق[ر محددة يي للشهادات بعد االمتثال لمعايتلقائال
  ؛]روط تراخيص الحصول وتقاسم المنافعأو الموافقة على ش  الحصول وتقاسم المنافعاتاتفاق

  فقرة جديدة
 التقليدية التي ترتبط بالموارد الجينية، يجب أن تتضمن الشهادة المعلومـات التاليـة   عارففي سبيل تتبع الحصول على الم     

  :كحد أدنى
  :شروط التراخيص، بما فيها االستخدامات المسموح بها وقيود االستخدام بالنسبة لما يلي  )أ(

  بحوث ألغراض بخالف التسويق التجاريال  )أ
  البحث والتطوير ألغراض التسويق التجاري؛  )ب
  التسويق التجاري؛  )ج

  .شروط التحويل إلى أطراف ثالثة، بما فيها شروط الترخيص  )ب(
  الشرح والمبرر المنطقي

والتشجيع علـى مرونـة   إن القصد من الفقرات أعاله تفعيل نظام الشهادة الدولية بخصوص فئات االستخدام الثالث   
  .الخيارات التي ستتاح بموجبها المعارف والموارد

تتعلق اإلشارة إلى نظم التصنيف الدولية بالمقدرة على تتبع ورصد األنشطة وإعداد المؤشرات اإلحصائية اسـتنادا                
التـصنيف  وليس الغرض من هذا استبعاد اسـتخدام نظـم          .  إلى نظم التصنيف المستخدمة بالفعل في العالم أجمع       
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عكس الرغبة في استخدام أنظمة مشهورة بالفعل في مكاتب براءات االختراع الوطنية واإلقليميـة              بل أن ي   ،األخرى

  .والدولية وفي مكاتب اإلحصاءات الوطنية واإلقليمية
ليديـة  تتعلق اإلشارة إلى المعارف التقليدية إلى الرغبة في تفعيل خيارات للشعوب األصلية إلتاحة المعـارف التق               و

  .وما يرتبط بها من موارد جينية ضمن سياق النظام الدولي

  أنظمة التتبع واإلبالغ  )ج(
  المكسيك

لتزامات التعاقدية أو سوء تخصيص إعداد أنظمة للتتبع والرصد للوقوف على انتهاكات اال[على األطراف المتعاقدة   - 1
 معارف تقليدية، وإخطار حائزي الحقوق وأصحاب المصلحة أو ما يرتبط بها من/ و ومنتجاتهاالموارد الجينية، ومشتقاتها

بع تلتمعلومات، المتعلقة بإعداد أنظمة تسهيل تبادل المعلومات، بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل ال، وبهذه االنتهاكات
لومات المالئمة لهذا ت المعومنتجاتها، والتشجيع على مزيد من التطوير لتكنولوجيا[ ]ورصد الموارد الجينية، ومشتقاتها

  .الغرض

  )ه(1 لفقرة جديدة اقتراح من المكسيك
على األطراف إنشاء إطار لتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية المختصة بالحصول وتقاسم المنافع ومكاتب الملكية )  ه

  .من معارف تقليديةالفكرية لرصد حقوق الملكية الفكرية المستندة إلى استخدام الموارد الجينية وما يرتبط بها 
  

على األطراف أن تشجع المستخدمين والمقدمين على إدراج أحكام في عقود الحصول وتقاسم المنافع لتغطية رصد   - 2
التي تم الحصول عليها، بما في ذلك تدابير ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[وتتبع استخدام 

  .]روط المتفق عليها بصورة متبادلةلرصد االمتثال للش

 التابع لمجلس (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات الجوانبالمعني بمركز ال
  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 

على األطراف أن تشجع المستخدمين والمقدمين على إدراج أحكام في عقود الحصول ] ينبغي] [يجب[  -2[
أو ما يرتبط /و[] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[غطية رصد وتتبع استخدام وتقاسم المنافع لت

 التي تم الحصول عليها، بما في ذلك تدابير لرصد االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ]بها من معارف تقليدية
  .]وأحكام التراخيص

  غراض التتبعتكنولوجيا المعلومات أل  )د(
 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  لنص التشغيليا
، ][الموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[ة قائم التصنيف الدولية الخطط لألطراف، لتسهيل التتبع، استخدام جوزي

نظام التصنيف الدولي  :بما في ذلك، ضمن جملة أمور] أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و] [ومنتجاتها] [هاومشتقات
 األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي، والتصنيف 1971في إطار اتفاق ستراسبرغ لعام المنشأ لبراءات االختراع 

  ؛ إقليمية أو وطنيةوحداتبلها من اما يقأو  ،اءات اإلقليميةومصطلحات وحدات اإلحص ،االقتصادية التابع لألمم المتحدة
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  الشرح والمبرر المنطقي

تها على المـستوى   مقارنيمكن التصنيف القياسية الدولية أن ييسر إنشاء مؤشرات إحصائية         خططمن شأن استخدام    
ويـستعمل  .  اعات االقتصاديةالقطب هاصالت لتقديم مؤشرات عن أنشطة الموارد الجينية والمعارف التقليدية و         الدولي

التـصنيف  نظام التصنيف الدولي لبراءات االختراع حاليا في مكاتب براءات االختراع في العـالم أجمـع ويمثـل       
عـداد  األساسـي الـدولي إل    لتـصنيف   ا االقتصادية التابع لألمم المتحـدة     األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي

حصاءات اإلقليمية في االتحاد    وتستعمل مصطلحات وحدات اإل   .  صاديقتاالقطاع  الألنشطة حسب   عن ا إحصاءات  
 أنـواع التـصنيف     يهدف إلى اإلشارة إلى   واالقتصادية وغيرها من البيانات،     بيانات  لليز الجغرافي   ماألوروبي للتر 

  .التي يمكن استخدامها
ك بتتبع التراخيص والنـشاط     ح ذل  سيسم ،التراخيص الدولية / التصنيف في عناصر الشهادة    خطط استخدام   وإذا أدمج 

وعلى وجه التحديـد، فـإن تـصنيف    .  ي للموارد الجينية والمعارف التقليدية وذلك باستخدام وسائل إلكترونية     ولدال
التراخيص سييسر رؤيتها في النظام الدولي لبراءات االختراع ويمكـن أن يتـضمن          /المواد المشمولة في الشهادات   

 مجال البحث عن وثائق براءات االختراع أو في قاعدة بيانات براءات االختراع،             إدراج محددات الهوية الفريدة في    
انظر ورقة المناقشة لمزيـد     ).  (esp@cenetمثل قاعدة بيانات المكتب األوروبي لبراءات االختراع حول العالم          

  .من التفاصيل والبيان العملي
تـم بيانهـا لتتبـع     التصنيف أو التكنولوجيات التي     ططخمثل استخدام   ضافية  اإلخيارات  الوال يستبعد هذا االقتراح     

المـذكورة أعـاله سـتكون مفيـدة للخبـراء          ولكن التصنيفات   .  الموارد الجينية في الدراسة التي أعدتها األمانة      
  .يمكن مقارنتها على المستوى الدوليالمسؤولين عن إعداد مؤشرات إحصائية 

  متطلبات اإلفصاح  )ه(
  كولومبيا

  حكام عامة  أ- 2القسم 
    تدابير وأدوات لرصد االمتثال للحصول وتقاسم المنافع- 5المادة 

  اإلفصاح عن المنشأ
ول على براءات االختراع  في تشريعها الوطني االلتزام الصريح في طلبات الحصأن تشترطعلى األطراف   4- 5

 هذه ستخدمعندما تتقليدية، رات وممارسات وإبتكا وما يرتبط بها من معارف ، ومشتقاتهاموارد جينيةباإلفصاح عن منشأ ال
  . أو تكون جزءا منهحمايتهالمقرر  االختراع في

الزمة لبيان االمتثال لجميع متطلبات الموافقة المسبقة عن علم المعلومات المحدد بإرفاق اللتزام االتشترط ينبغي أن وبالمثل، 
  .لمنشأوالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة في بلد ا

ومما يذكر أن هذه   .ختصة في بلد المنشأالمطلب أعاله بتقديم شهادة امتثال صادرة من السلطة المب الوفاء ويمكن
، اتفاق نقل الموادسوف يتم الوفاء بها عن طريق تقديم ألغراض البحوث، أو ألغراض تجارية المتطلبات، عندما تستخدم 

  .ذية والزراعة من معاهدة منظمة األغلحق األولوذلك طبقا ألحكام الم
 ليس هو بلد المنشأ، يجب اإلفصاح في طلبات ةرف البلد الذي يقدم المورد أو المعتوافق األطراف على أنه إذا كان  5- 5

الحصول على براءات االختراع عن بلد منشأ المورد وتقديم معلومات بخصوص االمتثال للموافقة المسبقة عن علم 
  . في ذلك البلدوالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
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 أو يؤدي 26منح براءة االختراعتوافق األطراف على أن انتهاك هذه الشروط أو اإلفصاح الكاذب يجب أن يمنع   6- 5

  .وفقا للقانون الوطنيوذلك ،  بالفعلبراءة االختراع في حالة منحهاإلى إبطال أو إلغاء 
 ضد عدم اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة إدارية وجنائية على األطراف أن تضع تدابيروعلى أية حال،   7- 5

  .بة إلى السلطات الوطنيةوتقديم معلومات كاذ
  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 

  لنص التشغيليا
  : واالستعواض عنها بالحكم البديل التاليه-2-جيم-ا في القسم ثالث3-1ينبغي حذف الفقرات من 

، 5-16كية الفكرية يمكن أن تؤثر على تنفيذ االتفاقية وفقـا للمـادة             إذ يعترف أن براءات االختراع وغيرها من حقوق المل        "
كرية في الـشروط المتفـق      فتعاقدية تتعلق بالملكية ال   تشجع المقدمين والمستخدمين على إدراج نصوص       أن   يجوز لألطراف 

  ".عليها بصورة متبادلة، حسبما هو مالئم
  الشرح والمبرر المنطقي

 براءات االختـراع الجديـدة      فيروحة بشأن متطلبات اإلفصاح     ط المقترحات الم  تكرر بيو وفارما اعتراضها على    
غير فعالـة فـي   ) أ: (وترى بيو وفارما أن هذه المتطلبات ستكون).  منشأ الموارد الجينية/مثال بخصوص مصدر  (

 إدخـال عـدم   ستؤدي إلـى ) ب(و) مثل االمتثال لمبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي  (التشجيع على األهداف المنشودة     
خفض بالتالي مـن إمكانيـة      يصلة و ال اإلبتكار في التكنولوجيات ذات      منعمما سي اليقين في نظام براءات االختراع      

قد أكدت مناقشات تفصيلية ومطولة في المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة    و.  تقاسم المنافع الناتجة عن هذه الجهود     
.  ؤد إلى أي توافق في اآلراء حـول هـذه المقترحـات           ت لم   اضافة إلى أنه  إلومنظمة التجارة العالمية هذا الرأي، با     

 في المنظمة العالمية للملكية الفكريـة      أن تتم ينبغي  فهذه  هذه المقترحات،   حول  مناقشة  بقدر الحاجة إلى مزيد من ال     و
  . في المسائل المتعلقة بالملكية الفكريةةالتي يوجد بها خبرات متخصص

وبدال من ذلك، فإن النهوض باالسـتخدام وتقاسـم         .  ه المتطلبات المقترحة في النظام الدولي     وينبغي عدم إدخال هذ   
من بينها الشروط التي يمكـن أن تعـالج مـسائل الملكيـة     ، "شروط متفق عليها بصورة متبادلة"المنافع من خالل    

وهـذا الـنهج،    .  ي هـذه الحالـة    الفكرية التي قد تنشأ بالنسبة لعملية نقل معينة لموارد جينية، يمثل أفضل نهج ف             
  .وعالقته بحقوق الملكية الفكرية، يرد في مسودة االقتراح للنص التشغيلي أدناه

  تعريف نقاط التفتيش  )و(
  المكسيك

على األطراف إنشاء آليات فعالة أخرى مساندة لالمتثال في نقاط التفتيش عند الحدود، ومكاتب حقوق الملكية   - 1
  . من أجل منع سوء تخصيص الموارد ذلك استعمال شهادات االمتثال للتشريعات الوطنية،الفكرية، وغيرها، ويشمل

                                                   
 اندما ال يسمح القانون الوطني في الطرف بتطبيق هذلحماية األصناف الجديدة من النباتات، عالدولي فيما يتعلق باالتحاد    26

د الحصول غير الشرعي على ذلك ضة رادعباتخاذ تدابير فعالة وسريعة ورصد تسمح لل إجراءات وضعالحكم، يجب على الطرف 
 .المورد أو المعرفة
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أو كيانات على األطراف المتعاقدة إنشاء نقاط تفتيش في جهات من بينها مكاتب حقوق الملكية الفكرية، وسلطات   - 2

بالشهادة ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [لوجيةالموارد البيو] [الموارد الجينية[الموافقة على التسويق، لضمان إرفاق استخدام 
  .لمعترف بها دوليا، ومتمشيا معهاا

] ، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية[ أن تغطي نقاط تفتيش التي تنشئها األطراف جميع استخدامات الموارد الجينية يجب  - 3
  .ي للحصول وتقاسم المنافعفي واليتها القضائية، وفقا للتعريف المذكور في النظام الدول] ومنتجاتها[

 التابع لمجلس   (Cesagen) االقتصادية واالجتماعية للمجينيات     الجوانبالمعني ب مركز  ال
  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 

  لنص التشغيليا
، ] [عند الحدود[على األطراف إنشاء آليات فعالة أخرى مساندة لالمتثال في نقاط التفتيش ] ينبغي] [يجب[  -1[

استعمال شهادات االمتثال عن طريق ومكاتب حقوق الملكية الفكرية، والكيانات التي تمول البحوث، وغيرها، ويشمل ذلك 
  ].]، من أجل منع سوء تخصيص المواردأو تراخيص الحصول وتقاسم المنافع/و للتشريعات الوطنية

ت من بينها مكاتب حقوق الملكية على األطراف المتعاقدة إنشاء نقاط تفتيش في جها] ينبغي] [يجب[  -2[
] الموارد الجينية[الفكرية، وسلطات الموافقة على التسويق والكيانات التي تمول البحوث، وغيرها، لضمان إرفاق استخدام 

، أو تراخيص الحصول وتقاسم المنافع/و ،بالشهادة المعترف بها دوليا] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية[
  .]شيا معهاومتم

  الشرح والمبرر المنطقي
ـ   التراخيص المقترحة للحصول وتقاسم المنافع وأن تكو   الهدف في تطوير   يتمثل ة ن مكملة للشهادة الدوليـة المقترح

 علـى   وللتكيف مع الظروف التي ال تشترط األطراف فيها دليال        .  وأن تجعل هذه األحكام مرئية عند نقاط التفتيش       
بغية التـشجيع علـى     ه إلى تراخيص الحصول وتقاسم المنافع كبديل        اللم، يشير االقتراح أع   الموافقة المسبقة عن ع   

ومن شأن ذلك أيضا أن يأخذ في الحسبان الظروف التي توجد فيها شعوب أصلية ومجتمعات محلية فـي       .  المرونة
ص الحصول وتقاسـم    بلدان ال تشترط الموافقة المسبقة عن علم من أجل الحصول وترغب هذه في استعمال تراخي              

  . والموارد طبقا ألحكام النظام الدوليعارفالمنافع إلتاحة الم

  :إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3
  كولومبيا

    أحكام عامة- 2القسم 
    تدابير إلنفاذ االمتثال- 6المادة 

هـا مـن معـارف      توافق األطراف على ضرورة أن يمتثل مستخدمو الموارد الجينية، ومشتقاتها ومـا يـرتبط ب                6-1
مقـدم  / لواليتها القضائية، لقوانين ومتطلبات الحصول وتقاسم المنافع في بلد المنـشأ  الخاضعينوإبتكارات وممارسات تقليدية    

، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علـم                  الموارد الجينية 
  .ها بصورة متبادلة، واألحكام األخرى بموجب اتفاقية التنوع البيولوجيوالشروط المتفق علي

، بشكل فعال وشفاف، لالمتثال لقـوانين ومتطلبـات الحـصول    ير السياسةسيتخذ كل طرف التدابير القانونية واإلدارية وتداب     
رف وإبتكارات وممارسات تقليدية، بمـا      مقدم الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معا        /وتقاسم المنافع في بلد المنشأ    
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في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، واألحكـام األخـرى بموجـب اتفاقيـة التنـوع                     

  .البيولوجي
سيقوم كل طرف بتحديد الجزاءات والتعويضات التي تطبق في حال حدوث انتهاكات مزعومة لقوانين ومتطلبات الحـصول              

مقدم الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية، بمـا              /سم المنافع في بلد المنشأ    وتقا
في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، واألحكـام األخـرى بموجـب اتفاقيـة التنـوع                     

  .البيولوجي
مقدم الموارد الجينيـة،    /مة لقوانين ومتطلبات الحصول وتقاسم المنافع في بلد المنشأ        في حال نشوء انتهاكات مزعو      6-2

ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفـق                
مقدم الموارد الجينية، ومـشتقاتها   /يجوز لبلد منشأ   ،عليها بصورة متبادلة، واألحكام األخرى بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي        

أو حائزي تلك المعارف، واإلبتكارات أو الممارسات، أن يتخذوا إجراءات قانونية في الوالية القضائية للمـستخدم المنتهـك،      
  .تلك االستخدامسعيا إلى تعويض االنتهاكات، وعند الضرورة، للحصول على الجبر التعويضي المتعلق بالمنافع الناشئة عن 

على األطراف أن تمنح حقا غير تمييزي وشفافا وسريعا وفعاال للوصول إلى سلطاتها المختصة، بمـا فـي ذلـك                     6-3
أو /مقدم الموارد الجينية أو مـشتقاتها و / إلى بلدان منشأ   ،المحاكم، حسبما هو مالئم، فضال عن آليات بديلة لتسوية المنازعات         

، في حالـة المخالفـات المزعومـة لقـوانين           المرتبطة بها  تقليديةالممارسات  البتكارات و إلامعارف و الحائزي الحقوق في    
مقدم الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها مـن معـارف وإبتكـارات             /ومتطلبات الحصول وتقاسم المنافع في بلد منشأ      

عليها بصورة متبادلة، وأحكـام اتفاقيـة التنـوع         وممارسات تقليدية، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق            
  .البيولوجي

، بخـصوص  هيئات التحكـيم أن قرارات السلطات الوطنية، وكذلك قرارات التحكيم التي يصدرها        األطراف   توافق  6-4
 يـرتبط بهـا   مشتقاتها وماالموارد الجينية، و مقدم  / منشأ تفسير أو انتهاكات قوانين ومتطلبات الحصول وتقاسم المنافع في بلد         

من معارف وإبتكارات وممارسات تقليدية، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بـصورة متبادلـة،                   
  .سيتم إنفاذها فورا داخل الوالية الوطنية للطرف الذي سيتم تنفيذها فيه، وأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي

حـاالت المخالفـات   على التعاون فـي التحقيـق ومتابعـة        ،   من أي طرف   توافق األطراف، بناء على طلب مقدم       6-5
بما في ذلـك الموافقـة      ،   الموارد الجينية، ومشتقاتها   مقدم/لحصول وتقاسم المنافع في بلد منشأ     لقوانين ومتطلبات ا  المزعومة  

  .، وأحكام اتفاقية التنوع البيولوجيالمسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
مقدم الموارد الجينيـة وحـائزي المعـارف    / األطراف، حسب الحالة، آليات لتقديم المساعدة إلى بلدان منشأ    ئستنش  6-6

  .واإلبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بها، من أجل ممارسة حقوقها وإنفاذها
ى طلب من أي بلد من البلـدان الناميـة،         سينشئ النظام الدولي برنامجا يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية، بناء عل            6-7

قـوانين  المزعومـة ل نتهاكـات  الالتمثيل النهائي، ودعم لدراسة الحالة، بما في ذلك جمع األدلة، فـي حـاالت ا          بما في ذلك    
مقدم الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها مـن معـارف وإبتكـارات             /ومتطلبات الحصول وتقاسم المنافع في بلد منشأ      

ة، وأحكـام اتفاقيـة التنـوع       لتبادم الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة           ذلك رسات تقليدية، بما في   ومما
  .البيولوجي

توافق األطراف على إنشاء مركز دولي للوساطة والتحكيم كمحفل لتسهيل تسوية المنازعات المتعلقـة بالحـصول                  6-8
  .وتقاسم المنافع

  المكسيك
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أو ما /و ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية[كفل امتثال مستخدمي الموارد الجينية يف أن على كل طر  -1[

أو ما يرتبط بها من / في بلدان منشأ هذه الموارد وواليته القضائية، للتشريع الوطنييرتبط بها من معارف تقليدية، في 
 وفقا ألحكام االتفاقية، عند استعمال  ومنتجاتها الجينية، ومشتقاتهاة أو لألطراف التي تحصل على هذه المواردمعارف تقليدي

عن طريق اتخاذ وذلك ، أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/ وأو الحصول على هذه الموارد، ومشتقاتها ومنتجاتها/و
  :التدابير التالية، ضمن جملة أمور

وما يرتبط بها من معارف تقليدية ] ، ومنتجاتها[]، ومشتقاتها] [الموارد الجينية[قواعد تلزم مستخدمي   )أ(
باالمتثال للتشريع الوطني في بلد المنشأ وللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي منح الحصول على أساسها، بما في ذلك 

رتبط بها من معارف أو ما ي/و] ، ومنتجاتها][، ومشتقاتها[متطلبات التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد 
  تقليدية؛

أو ما يرتبط / و]ومنتجاتها[ ]ومشتقاتها، ] [الموارد البيولوجية[قواعد تلزم أن يتم استيراد الموارد الجينية   )ب(
  لمتطلبات المحلية بخصوص الموافقة المسبقة عن علم؛بها من معارف تقليدية مع االمتثال ل

أو /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية [الجينية الموارد خدامتدابير تهدف إلى منع است  )ج(
  المعارف التقليدية، في حالة سوء تخصيصها؛

أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية فقط /ومنتجاتها و اشتراط أن يتم استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها  )د(
التي تم والشروط األحكام ومتفق عليها بصورة متبادلة لألغراض المتمشية مع الموافقة المسبقة عن علم والشروط ال

  الحصول عليها بموجبها؛
 مستخدمون  عندما ينتهكإلنشاء الجزاءات والتعويضات تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة على كل طرف اتخاذ  - 2

 نتجاتهاوم ، ومشتقاتهاينيةل وتقاسم المنافع في بلدان منشأ الموارد الجخاضعون لواليته القضائية التشريع الوطني للحصو
وفقا ألحكام ] تجاتهاومن] [ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية[لألطراف التي حصلت على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية /و

  :وينبغي لألطراف وضع الجزاءات والتعويضات التالية، ضمن جملة أمور. االتفاقية
  إلغاء األفعال المتعلقة بالمخالفة؛  )أ(
  التعويض عن األضرار؛  )ب(
  سحب المنتجات الناشئة عن المخالفة من السوق؛  )ج(
  حظر استيراد أو تصدير السلع أو المواد أو أي وسيلة مشار إليها في الفقرة السابقة؛  )د(
  اتخاذ اإلجراء الالزم لتجنب استمرار الجرم أو تكرار حدوثه؛  )ه(
  الذى ارتكب المخالفة؛) أو األشخاص(األمر على نفقة الشخص نشر األحكام وإخطار األشخاص المهتمين ب  )و(
وما ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية [نزال عقوبات جنائية على استخدام الموارد الجينيةإ  )ز(

  ؛يرتبط بها من معارف تقليدية بدون االمتثال لشروط الحصول وتقاسم المنافع في بلد المنشأ
الترتيبات أو / بناء على طلب مقدم من أي طرف مهتم باألمر، وفقا للتشريع الوطني واالتفاقات وعلى كل طرف،  - 3

القائمة، التعاون في التحقيق ومتابعة حاالت المخالفات المزعومة للتشريع الوطني للحصول وتقاسم المنافع في بلد منشأ 
الموارد ليدية أو في الطرف الذي حصل على ن معارف تقأو ما يرتبط بها م/و] ومنتجاتها] ، ومشتقاتهاالموارد الجينية

روط وفقا ألحكام االتفاقية، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والش] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية[الجينية 
  .المتفق عليها بصورة متبادلة
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اسب عن أنواع المساعدة المتاحة لمواطني واليات تقديم إرشادات وإتاحة معلومات في التوقيت المنعلى كل طرف   - 4

  .قضائية أخرى للمساعدة في ممارسة حقوقهم وإنفاذها
  27.دمين مساعدة مالية لتسوية المنازعات القانونية أن تقدم أطراف المستخجوزي  - 5

  (BIO and PhRMA)بيو وفارما 
  لنص التشغيليا
تخدميها في واليتها القضائية علـى إدراج أحكـام تتعلـق بتـسوية             يجوز لألطراف أن تشجع مقدمي الموارد الجينية ومس       "

المنازعات ومسائل اإلنفاذ األخرى، في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة المتعلقة بالحصول وتقاسم منافع تلك المـوارد                 
  ."من أجل تسهيل إنفاذ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

  الشرح والمبرر المنطقي
ينبغـي  وفي حاالت االنتهاكات لقوانين الحـصول الوطنيـة،         .  ستند أي نظام لإلنفاذ على النظم القائمة      ينبغي أن ي  

" اإلنفـاذ "غيـر أن آليـات   ).  أو الجنائيـة /بما في ذلك التدابير المدنية و(النظر في تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة    
 اتفاقية التنوع البيولوجي نفـسها، مثـل المحـاكم       دولي تحت رعاية  ال على المستوى    ةخارج الحدود الوطنية المنشأ   

  .الدولية التفاقية التنوع البيولوجي، ستكون غير قابلة للتشغيل وينبغي تجنبها
في حالة إنفاذ اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع، يقدم القانون الدولي الخاص آليات كثيرة لتسوية المنازعات تستعمل                

انظر مثال، ورقة مقدمة من وفـد كنـدا إلـى           : المعامالت التجارية الدولية حول العالم    حاليا إلنفاذ العقود المتعلقة ب    
 UNEP/CBD/WG-ABS/6/INF/3/Add. 2(افع ـاالجتماع السادس للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المن

النظر فـي إنفـاذ     وينبغي النظر في مزيد من آليات بديلة لتسوية المنازعات و         )).  2008كانون الثاني   / يناير 15(
نيويورك المعنيـة    اتفاقيةة الدولية أو في إطار اتفاقات قائمة مثل         مجاملمبادئ ال مثال، على أساس    (حكام األجنبية   األ
  ).وتنفيذها األجنبية التحكيم بقرارات االعترافب

قطة إنطـالق جيـدة   ويمكن أن يقدم االستعمال الطوعي لآلليات القائمة في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، ن           
  .للمناقشة

  تدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إنفاذ ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع  )أ(
  المكسيك

  .ريو إعالن من 10 للمبدأ وفقا العدالة إلى الوصول يكون أن ينبغي  - 1
 هذه في المنافع تقاسمو الحصول بشأن الدولي النظام إدارة مجلس] يضمن] [ينظر [أن] يجوز] [ينبغي] [يجب[  -2[

 من ذلك في بما المنافع، وتقاسم الحصول بشأن الدولي للنظام الفعال التنفيذ لدعم الحالة حسب] الطوعية [اآلليات أو التدابير
 أو/و] [القانونية للخبرة المالية بالتكاليف تتعلق مسائل تغطي التي المساعدة عن فضال ، [لألطراف المساعدة تقديم خالل
 للقوانين [المزعوم االمتثال عدم بحاالت المتعلقة القضائية الدعاوي في طلبها، على بناء ،]والمحلية األصلية عاتالمجتم

 ]ينبغي] [يجب[و]. المنافع وتقاسم الحصول اتفاقات انتهاكات أو/و المنافع وتقاسم للحصول الوطنية المتطلبات أو/و والقواعد
 اجتماعه أقصاه موعد في اآلليات/التدابير هذه في المنافع وتقاسم الحصول بشأن دوليال النظام إدارة مجلس ينظر أن ]يجوز[
  ].]القادم] [األول[

                                                   
  . أعاله5 إلى 1يجب مواصلة النظر في ترتيب الفقرات من    27
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 الحصول مجال في دولي مظالم ألمين مكتبا المنافع وتقاسم الحصول بشأن الدولي النظام ينشئ أن] ينبغي] [يجب[  -3[

 بلدان] [/] الحالة، حسب أو ، [المقدمة البلدان عن مسؤوال لمالمظا أمين مكتب يكون أن] ينبغي] [يجب[و. المنافع وتقاسم
 ومنصفة عادلة تسويات إلى السعى في المساعدة ولتقديم حقوقها انتهاك حاالت لتبين والمحلية، األصلية والمجتمعات المنشأ،

 البلد/منشأ بلد] [المقدم [البلد عن بالنيابة إجراءات اتخاذ بسلطة المظالم أمين مكتب يتمتع أن] ينبغي] [يجب[و. للمنازعات
 المظالم أمين مكتب يمثل أن] ينبغي] [يجب[و. المنازعات تسويةملزمة ل آلية خالل من والمحلية األصلية والمجتمعات] المقدم
 عاوىالد في والمحلية، األصلية المجتمعات ]أو/و[] المقدم البلد/منشأ بلد] [المقدم [البلد الطلب، وحسب الضرورة، عند أيضا،

 العرفي القانون عن دليال ويقدم والمحلية األصلية المجتمعات من اإلفادات ويتلقىة، األجنبي القضائية الواليات في
  ].الحالة حسب العرفية، والممارسات
  :آليات لتسوية المنازعات  )ب(

  
  فيما بين الدول  )1(
  
  القانون الدولي الخاص  )2(
  
   المنازعاتتسويةآليات بديلة ل  )3(

  كسيكالم
 البلدين، لكال متاحة تكون المنازعات لتسوية آلية المنافع وتقاسم الحصول بشأن الدولي النظام ينشئ أن يجب  )أ(- 1

 الحكومية، غير والمنظمات والمحلية، األصلية المجتمعات ونشملي ذينال ،ينالمتضرر خريناآل ألصحاب المصلحة وكذلك
] ومشتقاتها ،] [البيولوجية الموارد [الجينية الموارد ومستخدمي مقدمي من ذلك وغير والتجارية، البحثية والمصالح

  .تقليدية معارف من بها يرتبط ما أو/و] ومنتجاتها[
 موظفون بها ويعمل المحلية، اللغات تستعمل إقليمية مكاتب أيضا المنازعات تسوية آللية يكون أن ينبغي  )ب(

  .المنطقة والبيئية في قتصاديةواال واالجتماعية الثقافية بالحقائق دراية على
 من المستمدة واالستقالل والحياد اإلنصاف، بمبادئ عملها في المنازعات تسوية آلية تسترشد أن يجب  )ج(

  .والمحلية األصلية المجتمعات وممارسات العرفي القانون فيها بما القانونية، المصادر من عريضة طائفة
 النامية للبلدان القانونية المساعدة تقديمل آليات المنافع وتقاسم لحصولا بشأن الدولي النظام ينشئ أن يجب  )د(

  .والمحلية األصلية والمجتمعات
 البديلة اآلليات ممكن، قدر أقصى إلى استعمال، على والمقدمين المستخدمين تشجيع االتفاقية في األطراف على  - 2

  . بالنسبة للعقودالمنازعات لتسوية القائمة

  تحكيم فيما بين الواليات الوطنيةكام وقرارات الإنفاذ األح  )ج(
  المكسيك

  }الديباجة في فقرة{ الدولي للنظام بالنسبة المنافع وتقاسم الحصول عقود/التفاقات االمتثال  أهميةيالحظ إذ
 لحدودا عبر المنازعات لتسوية الخيارات من طائفة على ينص الخاص الدولي للقانون الحالي الهيكل أن أيضا يالحظ وإذ

  }الديباجة في فقرة{ الوطنية
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 والمساعدة) نيويورك اتفاقية( وتنفيذها األجنبية بقرارات التحكيم االعتراف بشأن 1958 لعام المتحدة األمم اتفاقية يالحظ وإذ
  }الديباجة في فقرة{ األجنبية التحكيم قرارات تنفيذ في لألطراف تقدمها التي

 غير المستخدمين ضد المقدمة البلدان/المنشأ بلد في المحاكم لقرارات محاكمها فاذإن تشجيع المتعاقدة األطراف على  - 1
 في المجاملة بموجب األجنبية األحكام إنفاذ تبرز التي األساسية بالمبادئ رهنا المنشأ لبلد القضائية الوالية في الشرعيين

  .الدولي القانون
 بشأن عقودهم في الدولية المنازعات لتسوية أحكام دراجإ على والمقدمين المستخدمين تشجع أن األطراف على  - 2

  :يلي ما ذلك في بما المنافع، وتقاسم الحصول
  المنازعات؛ تسوية عمليات من أي لها سيخضع التي القضائية الوالية  )أ(
  الساري؛ القانون  )ب(
  .التعاقدية المنازعات حالة في التحكيم، أو الوساطة مثل المنازعات، لتسوية بديلة خيارات  )ج(

في  المقدمين لمساعدة المنافع وتقاسم للحصول الوطنية االتصال نقاط بين المعلومات لتبادل إجراءات  )د(
  علم عن المسبقة الموافقة لمتطلبات المزعومة االنتهاكات من محددة حاالت في الصلة ذات المعلومات على الحصول
  المكسيك

  اقتراح من المكسيك بإضافة فقرة جديدة
أو السلطات المختصة تسهيل، من خالل آلية االمتثال الدولية، تقديم المعلومات ذات الصلة /لى نقاط االتصال الوطنية وع"

أو ما يرتبط بها /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[عن انتهاكات متطلبات الموافقة المسبقة عن علم لمقدمي الموارد الجينية
  .]"من معارف تقليدية

  
  العقوباتالتعويضات و  )ه(

  المكسيك
  .}... {الوطني للحصول وتقاسم المنافعلإلطار  االمتثال عدم حالة في تعويضات على الوطني التشريع ينص أن يجب  - 1
 االنتهاكات الجةعلم المتعاقدة األطراف بين التعاون لتسهيل تدابير إدخال متعاقد طرف كل على] ينبغي] [يجب[  - 3

] ، ومشتقاتها []البيولوجية الموارد] [الجينية الموارد [تخصيص وسوء المنافع موتقاس الحصول التفاقات المزعومة
 مخالفة إجراءات في الدعاوى مقدمي ومساندة العدالة إلى الوصول مثل ،أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و] ومنتجاتها،[

  .التخصيص سوء أو العقد

  ماية المحليةتدابير لضمان االمتثال للقانون العرفي ونظم الح  )4
  المكسيك

 
  اقتراح من المكسيك

ال تشكل جزءا المناقشات بشأن المعارف التقليدية في القسم بشأن االمتثال  الذي يعتبر أنتلغي المكسيك النص التشغيلي 
  .من النظام الدولي وال تخضع للتشريعات والسياسات الوطنية
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 التابع لمجلس   (Cesagen)جينيات   االقتصادية واالجتماعية للم   الجوانبالمعني ب مركز  ال

  (ESRC)البحوث االقتصادية واالجتماعية 
  النص التشغيلي

 للحفاظ آليات ويشمل بالديناميكية يتسم وأنه المعتقدات، من محدد نظام داخل يعمل العرفي القانون  أنيدرك إذ[
 في فقرة{ تفاقات الحصول وتقاسم المنافعبما في ذلك المبدأ األساسي للمعاملة بالمثل في ا، الكامنة ومبادئه قيمه على

  ]}الديباجة
  :يلي بما القيام األطراف على] ينبغي] [يجب[  -1[
القوانين  مع يتعارض نحو على التقليدية للمعارف استخدام أو تخصيص أو حيازة أي اعتبار تكفل أن  )ج(
 سوء أفعال من فعال ،ل وتقاسم المنافعتراخيص الحصوما يرتبط بها من أحكام و المجتمعية البروتوكوالت والعرفية،

  التخصيص؛
] ينبغي] [يجب [التي تراخيص الحصول وتقاسم المنافعو المجتمعية البروتوكوالت وضع وتدعم تشجع أن  )ه(

 التي الحاالت في التقليدية المعارف على للحصول وشفافة واضحة قواعد التقليدية، للمعارف المحتملين للمستخدمين تقدم أن
 بين فيما )2(و الوطنية؛ الحدود عبر الممتدة والمحلية األصلية المجتمعات) 1: (بين متشاركة التقليدية المعارف فيها تكون

  مختلفة؛ ومفاهيم وقوانين عرفية ومعايير قيم لديها التي والمحلية األصلية المجتمعات
 اتخاذ عند المنافع وتقاسم الحصول معامالت على تطبيقه وإمكانية الصلة ذي العرفي القانون في تنظر أن  )ح(

  .بما في ذلك من خالل استعمال تراخيص الحصول وتقاسم المنافع المنافع وتقاسم بالحصول المتعلقة بالمسائل ةوعيتال لزيادة تدابير
  الشرح والمبرر المنطقي

ن لتراخيص الحصول من المتوقع أن تكون الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المستخدمين والمنتفعين األوليي
مع تركيز خاص على ويوجه االقتراح أعاله نحو تفعيل هذه اإلمكانية .  وتقاسم المنافع في إطار النظام الدولي

  .االمتثال في إنشاء نظام موثوق يمكن أن تستخدمه الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ي فلم بشأن المسائل المتعلقة بالمعارف التقليدية  إلى نتائج حلقة العمل الدولية فرجوعالقارئ أيضا المن ويرجى 

 بالعالقة 2009تموز / يوليو10- 6المرتبطة بالموارد الجينية ونظام الحصول وتقاسم المنافع، المعقودة في الفترة 
  .إلى مقترحات نص إضافي في هذا المجال من نص التفاوض
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