
  

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

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

  الفريق العامل المفتوح العضوية
  للحصول وتقاسم المنافعالمخصص 

  )ة الثانيةالمستأنفالجلسة  (تاسعاالجتماع ال
  2010 تشرين األول/أكتوبر 16، ناغويا، اليابان

  عمال من جدول األ3البند 
  

   اعتماد البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينيةحولمشروع مقرر 
  ، صف للمنافع الناشئة عن استخدامهاوالتقاسم العادل والمن

  والمسائل ذات الصلةباتفاقية التنوع البيولوجي الملحق 
  دم من الرئيسين المشاركينمقمشروع 

بهذا منقح  المقرر  السين المشاركين للفريق العامل، مشروع      يقدم لنظر مؤتمر األطراف، بالنيابة عن الرئي        -1
صف للمنـافع الناشـئة عـن        اعتماد البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمن          حول

 قدمذي  للمشروع ال  المشروع تحديثا     هذا ويقدم. والمسائل ذات الصلة   لحق باتفاقية التنوع البيولوجي   ، الم استخدامها
المرفـق   (2010آذار / مارس28 إلى  22 من   ، بكولومبيا ، لالجتماع التاسع للفريق العامل، المنعقد في كالي       أصال

  . التطورات التي حدثت منذ ذلك االجتماعوذلك ألخذ في الحسبان) UNEP/CBD/WG-ABS/9/3الثاني بالوثيقة 
فحسب ومن المقترح . لتفاوضتخضع ل واضح بأن هذه الوثيقة لمالفهم الويقدم مشروع المقرر على أساس      -2
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  اعتماد البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية
  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 

  جي الملحق باتفاقية التنوع البيولو
  مشروع مقرر من مؤتمر األطراف

  /.....10المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

واحد من األهداف   أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةإذ يشير إلى
  الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي،

د الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن  من االتفاقية بشأن الحصول على الموار15 المادة إلى كذلك وإذ يشير
  استخدامها،

أيلول / مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرغ في سبتمبر إلى كذلكوإذ يشير
للتفاوض  ضمن إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، ،، الذي دعا إلى العمل2002

  دولي لتعزيز وصيانة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، نظام من أجل وضع
لّف الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم  دال، الذي ك7/19 المقرر وإذ يشير إلى

 واألحكام المتصلة بها،) ي(8لمادة المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص ل بالتعاون مع الفريق ،المنافع
صكوك تؤمن / بهدف اعتماد صك،بصياغة وإبرام نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع

  ،من االتفاقية وكذلك أهداف االتفاقية الثالثة) ي(8 والمادة 15التنفيذ الفعال ألحكام المادة 
النتهاء من إعداد با أيضا لفريق العاملإلى ا تعليمات صدرأ الذي ،9/12المقرر وإذ يشير أيضا إلى 

صكوكا أو   باعتباره صكافي اجتماعه العاشر دهيعتمنظر فيه وكي يمؤتمر األطراف إلى النظام الدولي وتقديمه 
  التفاقية وأهدافها الثالثة،من ا) ي(8 والمادة 15للتنفيذ الفعال ألحكام المادة 

ي قام به الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم  العمل الذإذ يالحظ مع التقدير
   المنافع،

 لألغذية والزراعة تشمل الحفظ  النباتيةأهداف المعاعدة الدولية بشأن الموارد الوراثيةبأن وإذ يسلّم 
شئة عن واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النا

  استخدامها، تمشيا مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة واألمن الغذائي،
 كذلك بالتقدم الذي أحرزته المحافل الحكومية الدولية في التصدي للمشكالت المرتبطة بالحصول وإذ يسلّم
  وتقاسم المنافع،

ع البيولوجي، وبروتوكول الحصول على الموارد  بأن النظام الدولي يتكون من اتفاقية التنووإذ يسلّم
الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، فضال عن الصكوك التكميلية، ومن بينها المعاهدة 
الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد 

  ة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،الجيني
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بروتوكول بشأن الحصول على الالحاجة إلى اتخاذ ترتيبات مؤقتة إلى حين بدء نفاذ  إذ يضع في اعتبارهو
  ه،الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، تمهيدا لتنفيذه الفعلي بمجرد بدء نفاذ

  بروتوكولالعتماد     ا-أوالً 
البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع عتماد ا يقرر  -1

  ؛هذا المقرراألول برد في المرفق ي، كما )البروتوكول (اقية التنوع البيولوجيتفبا ملحقال الناشئة عن استخدامها
متحدة أن يكون الوديع للبروتوكول، وأن يفتح باب التوقيع عليه م ال األمين العام لألمإلى يطلب  -2

  ؛2012 شباط/ فبراير1 إلى 2011 شباط/ فبراير2اعتبارا من في مقر األمم المتحدة في نيويورك 
، ع البروتوكول في أقرب فرصة ممكنةتفاقية التنوع البيولوجي إلى توقي األطراف في ايدعو  -3

في  البروتوكول فاذنبغية ضمان بدء ، نضمام، حسب اإلقتضاء القبول أو الموافقة أو االوإيداع صكوك التصديق أو
  ؛أسرع وقت ممكن

 الموافقة تفاقية إلى التصديق على البروتوكول أو قبوله أوالدول التي ليست أطرافاً في االيدعو   -4
  ؛ن أن تصبح أطرافاً في البروتوكولحتى تتمكن بذلك منضمام إليه، حسب اإلقتضاء، عليه أو اال

  بروتوكوللاللجنة الحكومية الدولية ل    -ثانياً 
الحصول على بروتوكول بشأن لمخصصة ل  إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة العضويةيقرر  -5

  ؛)اللجنة الحكومية الدولية(الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
جتماع ، األعمال التحضيرية لالحكومية الدولية، بدعم من األمين التنفيذي أن تتولى اللجنة اليقرر  -6

عتمدها ا، مع مراعاة أحكام الميزانية التي ها في ذلك الوقتأعمالهي تن على أن ، في البروتوكولاألول لألطراف
  ؛مؤتمر األطراف

 مع مراعاة ما يقتضيه اختالف ،تفاقية يسرياال أن النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في يالحظ  -7
  ؛يةجتماعات اللجنة الحكومية الدولا على ،الحال

 2011حزيران / يونيو10 إلى 6من جتماعها األول اأن تعقد اللجنة الحكومية الدولية يقرر   -8
  ؛2012نيسان / أبريل27 إلى 23واجتماعها الثاني من 

..... من  .......السيدة/ السيدللجنة الحكومية الدولية،الرئيسان المشاركان  أن يكون يقرر  -9
نتخاب أعضاء مكتبها من اإلى في اجتماعها األول  اللجنة الحكومية الدولية ويدعو ....من ..... السيدة /والسيد

  ؛في االتفاقيةألطراف بين ممثلي ا
  بهذا المقرر؛اللجنة الحكومية الدولية حسبما ترد في المرفق الثاني خطة عمل  يؤيد  -10
أن يقدم مساعدة تقنية لألطراف، شريطة توافر الموارد، بغية دعم  األمين التنفيذي يطلب إلى  -11

  التصديق والتنفيذ المبكرين للبروتوكول،
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 لألطراف للمساعدة على التصديق المبكر على ا ماليام دعمأن يقد مرفق البيئة العالمية يطلب إلى  -12
  *البروتوكول وعلى تنفيذه؛

 األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات المعنية، حسب اإلقتضاء، أن ينفذ أنشطة يطلب إلى  -13
لزيادة التوعية بين مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك مجتمع األعمال، والمجتمع العلمي 

  ن، لدعم تنفيذ البروتوكول؛ووآخر
تقنية، حسب اإلقتضاء، لدعم تنفيذ تقدم مساعدة مالية وأن  األطراف والمنظمات المعنية إلى يدعو  -14
  البروتوكول؛
نامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة البلدان من ال األطراف يطلب إلى  -15

لقدرات، حتياجاتها بالعالقة إلى بناء اال  تجري تقييما أولياالنامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، أن
 وأن تتيح ،وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية من أجل تنفيذ البروتوكول على نحو فعال

   شهرين قبل اجتماعها األول؛موعد ال يزيد علىهذه المعلومات إلى اللجنة الحكومية الدولية في 
بشأن الحصول وتقاسم [ادل المعلومات  آلية غرفة تبمن خالل األمين التنفيذي أن يتيح يطلب إلى  -16

أن  الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وبصددلقطاعات  ابنودا تعاقدية نموذجية قطاعية ومشتركة بين] المنافع
   لمكونات الحصول وتقاسم المنافع فيها؛ا مقارن تحلياليجري

ائمة ومدونات السلوك المتعلقة المبادئ التوجيهية الق إتاحة واصل األمين التنفيذي أن ييطلب إلى  -17
، وأن يجري تحليال ]بشأن الحصول وتقاسم المنافع[ات غرفة تبادل المعلومآلية من خالل  بالحصول وتقاسم المنافع

  مقارنا عن مكونات الحصول وتقاسم المنافع فيها؛
قيام، الى لاإلقليمي إقتصادي لتكامل االاومنظمات األخرى والدول في االتفاقية األطراف  حثي  -18

، بتعيين نقطة اتصال للجنة الحكومية الدولية وإبالغ األمين 2011آذار / مارس31قبل أقرب وقت ممكن، وفي 
  ؛التنفيذي بذلك

  لمسائل المتعلقة بالميزانيةاالمسائل اإلدارية و    -ثالثاً 
، إلى حين بدء نفاذ البروتوكول، أن التكاليف المالية لآلليات المؤقتة سيتحملها الصندوق يقرر  -19

  ؛(BY) تفاقية التنوع البيولوجيالني االستئما
 إنشاء أمانة مؤقتة للبروتوكول إلى حين انعقاد االجتماع األول لألطراف في يقرر أيضا  -20

  البروتوكول، تستضيفها أمانة االتفاقية؛
 من (BE)  بالمبالغ التكميلية لتقديرات التمويل للصندوق اإلستئماني الطوعي الخاصيحيط علماً  -21
التي حددها األمين  2012- 2011 اهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتينأجل المس
  ؛إلى تقديم مساهمات لهذا الصندوقاألخرى  األطراف والدول ويدعو، التنفيذي

                                                   
 .يمكن نقل هذه الفقرة إلى مقرر موحد بشأن اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية   *
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الحادي  هفي اجتماعواعتمادها  2014- 2013بروتوكول لفترة السنتين ال النظر في ميزانية يقرر  -22
  .إلى األمين التنفيذي أن يقدم مشروع الميزانية في غضون ستة أشهر قبل موعد ذلك االجتماع ويطلبعشر 

   بمشروع المقررالمرفق األول
بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف ال

  للمنافع الناشئة عن استخدامها
  ]يدرج النص فيما بعد[

  
  

   بمشروع المقررالمرفق الثاني
بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية لدولية لخطة عمل اللجنة الحكومية ال

  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
  ]يدرج النص فيما بعد[

  

 -----  


