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  مقدمة
  معلومات أساسیة  -ألف 

 للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المنافع تاسعاالجتماع ال من ثانيالجزء العقد   -1
 9 و8 یومي في مونتریـال غیر رسمیة اتمشاور ع االجتماسبق و.2010 تموز/ یولیو16 إلى 10مونتریـال من في 
  .2010 تموز/لیویو

  الحضور  -باء 
ربودا، أنتیغوا وبأنغوال، الجزائر،  : أسماؤهاحضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالیةو  -2

البرازیل، بوركینا بوتسوانا، بولیفیا، بنن، بوتان، ، بلجیكا، بیالروسبنغالدیش، النمسا، ، أسترالیاأرمینیا، األرجنتین، 
 الصین،  شیلي،هوریة أفریقیا الوسطى، تشاد،مجالرأس األخضر، كندا، الكامیرون، ، كمبودیافاصو، بوروندي، 

جیبوتي، الدانمرك، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، ، كوباكوت دیفوار، كرواتیا، جزر كوك، كوستاریكا، ، كولومبیا
ألمانیا، جورجیا، غابون، ، فرنسا، وبي، فنلندااالتحاد األور، إثیوبیا، مصر، الجمهوریة الدومینیكیة، إكوادور، دومینیكا
العراق، إیطالیا، جمهوریة إیران اإلسالمیة، ، ندونیسیاإ، ، الهندهنغاریاهایتي، بیساو، -غینیاغینیا، غواتیماال، ، غرینادا

، المكسیك یا، موریتان،مالي، مالوي، مالیزیا، مدغشقر، لیبیریالیسوتو،  ،كیریباتياألردن، كینیا، ، الیابانجامیكا، 
النرویج، نیجیریا، نیبال، هولندا، نیوزیلندا، النیجر، ، المغرب، موزامبیق، نامیبیا، ناورو، والیات میكرونیزیا الموحدة

سان تومي ساموا، سانت لوسیا، جمهوریة مولدوفا، جمهوریة كوریا، ، الفلبین، البرتغال، ، بیروباكستان، بنما
السودان، ، جنوب أفریقیا، إسبانیاجزر سلیمان، صربیا، سیشیل، ، السنغالعودیة، وبرینسیبي، المملكة العربیة الس

أوكرانیا، المملكة ، تركمانستانطاجیكستان، تایلند، توغو، الجمهوریة العربیة السوریة، ، سویسراسوازیالند، السوید، 
  . والوالیات المتحدة األمریكیةزامبیاالیمن، ، فییت نامفنزویال، ، المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة، أوروغواي

 التالیةحضر أیضا مراقبون عن الهیئات والوكاالت المتخصصة والهیئات األخرى التابعة لألمم المتحدة و  -3
المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة مرفق البیئة العالمیة، و، و األمم المتحدة لألغذیة والزراعةمنظمة :أسماؤها
، (UNEP)، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة  التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعةیة لألغذیة والزراعةالنبات
معهد الدراسات العلیا بجامعة األمم المتحدة، ومنظمة منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضایا الشعوب األصلیة، وو

  .(IUCN)، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة لفكریةالصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة للملكیة ا
  : بمراقبینأیضا یة ممثلة الكانت المنظمات التو  -4

A SEED Japan (Youth NGO) 
African Indigenous Women Organisation 
ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural 
Andes Chinchasuyo 
Assembly of First Nations 
BayhDole 25 Inc. 
BC Indian Chiefs and BC First Nations Summit 

and Dena Kayeh Institute (UBCIC and 
BCFNS and DKI) 

Berne Declaration 
Biotechnology Industry Organization 
Bioversity International 
Botanic Gardens Conservation International 
Call of the Earth Llamado de la Tierra 

Centre for International Sustainable Development 
Law 

Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT) 
Chibememe Earth Healing Association 
Commission des Forêts d'Afrique Centrale 

(COMIFAC) 
COMPASS JAPAN 
Consejo Autonomo Aymara 
Consejo Regional Otomí del Alto Lerma 
Conservation International - Japan 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 

la Cuenca Amazonica (COICA) 
CropLife International 
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ESRC Centre for Social and Economic Aspects of 

Genomics (Cesagen) 
ETC Group 
Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ) 
First Nations Confederacy of Cultural Education 

Centres 
Foundation for Aboriginal and Islander Research 

Action 
Fridtjof Nansen Institute 
Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW) - Sutsuin 

Jiyeyu Wayuu 
Global Biodiversity Information Facility 
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) 
Indigenous Peoples Council on Biocolonialism 
Institut du développement durable et des relations 

internationales 
Institute for European Studies 
Instituto Indígena Brasileño para Propiedad 

Intelectual 
International Centre for Trade and Sustainable 

Development 
International Chamber of Commerce 
Irish Center for Human Rights 
IUCN - International Union for Conservation of 

Nature 
Japan Bioindustry Association 
Japan Civil Network for Convention on 

Biological Diversity 
Las Cuatro Flechas de Mexico A.C.  Rethinking 

Tourism Project 
L'Unissons-nous pour la Promotion des Batwa 

Malaysian Biotechnology Corporation 
Maritime Aboriginal Peoples Council 
Meiji Gakuin University 
National Aboriginal Health Organization 
National Association of Friendship Centres 
Natural Justice (Lawyers for Communities and 

the Environment) 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation 

Association (NINPA) 
Netherlands Center for Indigenous Peoples 
Personal Care Products Council 
Protect Our Water and Environmental Resources 
Quaker International Affairs Programme 
Red de Cooperacion Amazonica 
Red de Mujeres Indigenas sobre biodiversidad 
Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad de 

Guatemala 
Regional Center of Expertise on Education for 

Sustainable Development  
State University of New York (SUNY 

Plattsburgh) 
Swiss Academy of Sciences 
Tebtebba Indigenous Peoples' International 

Centre for Policy Research & Education 
Third World Network 
Tulalip Tribes 
University of Lund 
University of Rome  Sapienza 
Wick Communications 
WWF - Japan 
WWF Germany 

  افتتاح االجتماع  - 1البند 
للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المنافع التاسع االجتماع الجزء الثاني من افتتح   -5

صباح من  10:25في الساعة  العامل،  للفریقانشارك المان، الرئیسفرناندو كازاسالسید و زتیموثي هودج السید
 مستعدین  المشاركون أن یكونما عن أملها بالمشاركین في االجتماع وأعربا ورحب.2010 تموز/ یولیو10 السبت

لالنتهاء من إعداد مشروع البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
 لحكومة الیابان على تمكین تنظیم الجزء الثاني ما عن امتنانهاوأعرب. ق باتفاقیة التنوع البیولوجيالملح عن استخدامها

ٕمن االجتماع التاسع للفریق العامل، فضال عن حكومات كندا، والیابان واسبانیا وسویسرا التي قدمت الدعم المالي 
ن حضور حكومة النرویج لتأمیي لعبته ذي الرحومدور ال أیضا بالامّوسل. ین من البلدان النامیةبلتمكین مشاركة المندو

  . المداوالتنقل أنباء في االجتماع ل نشرة مفاوضات األرضفریق من
 یوم قبل االجتماع العاشر لمؤتمر 100ّوذكر الرئیس المشارك هودجز المشاركین بأنه لم یتبق سوى   -6

وأضاف .  أال وهي إعداد النص النهائي للبروتوكول،مهمتهاألطراف، وأن الفریق العامل أمامه سبعة أیام فقط إلتمام 
من الحالي  ات في االجتماعمناقشالأن السنة الحالیة توافق نهایة حقبة في عمر اتفاقیة التنوع البیولوجي وأن نتاج 

على نتاج جي یعتمد كثیرا لووقال إن مستقبل اتفاقیة التنوع البیو.  االتفاقیةكتب فصال جدیدا في تاریخت أن اشأنه
ٕ وتابع قائال إن الوقت قد حان إلظهار حسن النیة وان المشاركین یودون بروتوكوال موجزا وفعاال .المفاوضات الحالیة

االجتماع سیبعث رسالة إلى االجتماع العام الرفیع المستوى هذا  أن نتاج اوذكر. وعادال وأن یكون أیضا قابال للتنفیذ
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، وسیكون له دور رئیسي في نجاح 2010أیلول /سبتمبرنیویورك في مقرر عقده في للجمعیة العامة لألمم المتحدة ال

  .االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
رد نورتون، سفیر األمم اورسالة من السید إدینقل ، شریط فیدیو زج هودالرئیس المشارك ، قدمبعد ذلكو  -7

  .المتحدة للنوایا الحسنة للتنوع البیولوجي
ي أراكي، سفیر الیابان لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، إنه یحضر األنشطة شسفیر كیووقال سعادة ال  -8

ّوذكر الفریق . یمة االجتماع الحالي وضمان االستمرار السلس للمفاوضاتقالمستأنفة للفریق العامل للتشدید على 
في كالي بكولومبیا، اتخذت حكومة  الجزء األول من االجتماع التاسع للفریق العامل المنعقدالعامل بأنه في نهایة 

نف في ضوء االهتمام القوي الذي أعرب عنه كثیر من المشاركین إلجراء تأ المساالجتماعالیابان قرارا عاجال لتمویل 
نص من إعداد وأضاف أنه نظرا ألنه من المعقول توقع انتهاء االجتماع الحالي . على أساس النصحرة مفاوضات 

. بعض المواد المقترحة فیهحول  الرغم من أنه سیظل من الصعب إیجاد موقف مشترك محسن للبروتوكول، على
 إلى مؤتمر األطراف ة واضحإرشاداتل، فمن الضروري إرسال قضایا بدون ححتى مع وجود بعض الوتابع قائال إنه 

  .یجاد حل من خالل المناقشات السیاسیةإلمحاولة حتى یتمكن من القیام ب
بالنیابة عن مجموعة البلدان الشدیدة التنوع البیولوجي المتقاربة التفكیر، إن متحدثا ازیل، وقال ممثل البر  -9

بروتوكول یكون فعاال في تنفیذ أهداف إعداد ؤدي إلى یاالنتهاء الناجح للمفاوضات المستندة إلى النص ینبغي أن 
وأضاف أن المشاكل التي یواجهها . اءسوقر، ویعزز رفاه اإلنسان على حد تفاقیة، ویسهم في القضاء على الفالا

وذكر أن البروتوكول سیحتاج إلى تصحیح عدم . ازن في معالجتهاو وینبغي تحقیق ت، أساساةترابطمالفریق العامل 
ن هذا التوازن الزم إ قالو. المنشأالتوازن الذي تسببه القرصنة البیولوجیة واستخدام الموارد الجینیة بدون موافقة بلدان 

وأشار إلى أن المفاوضات الجاریة حول البروتوكول تشكل . تم مناقشتهاتادة من البروتوكول ولكل مسألة في كل م
لجزء ال یتجزأ من أجل ضمان التنفیذ الفعال لألهداف الثالثة لالتفاقیة، وفقا لمبدأ العنصر الرئیسي للسبل والوسائل 

 ةملعاشر لمؤتمر األطراف یجب أن یعالج التحدي كحزوذكر أن االجتماع ا. المشتركة ولكن المتفاوتةالمسؤولیة 
  . واستراتیجیة االتفاقیة لحشد الموارد2010، بما في ذلك الخطة االستراتیجیة الجدیدة للفترة بعد عام متكاملة

الوزاري الدورة الثالثة عشر للمؤتمر وقال ممثل مالوي، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إنه أثناء   -10
جدد وزراء البیئة األفریقیون اإلعراب ، 2010حزیران / یونیو25 إلى 20، من  المنعقد في باماكو، بشأن البیئةألفریقيا

عن التزامهم باالنتهاء من المفاوضات حول البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع في االجتماع التاسع المستأنف 
ّوذكر المشاركین بأن . االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافع علیه في  وفي الموعد المقرر للتوقی،هذا للفریق العامل

 به من وبما یرتبطأن هذا التنوع البیولوجي و بها تراث غني للتنوع البیولوجيأفریقیا قارة شدیدة التنوع البیولوجي و
خفیف من وطأة الفقر،  الطبیعي الرئیسي للتنمیة المستدامة واألمن الغذائي والت المالمعارف تقلیدیة یشكالن رأس

ن البروتوكول سیكون مفیدا لكل من مقدمي التنوع وقال إ. المناخ والتخفیف من حدتهتغیر فضال عن التكیف مع 
ن هذه المنافع تقدم حوافز كبیرة للحفاظ على صحة التنوع البیولوجي من خالل الهدفین ٕواالبیولوجي ومستخدمیه، 

 من 15وتفسیر المادة ف وأصحاب المصلحة اآلخرین إلى تذكر والیاتهم ودعا األطرا.  أیضااآلخرین لالتفاقیة
 وطلب إلى الرئیسین المشاركین  البروتوكول ساحة عادلة لجمیع الفاعلینیوفراالتفاقیة بطریقة شاملة حتى یمكن أن 

سبانیا على ٕوختاما، شكر حكومات الیابان وكندا وسویسرا وا. المفاوضاتهذه تحدید قواعد واضحة للمشاركة في 
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تمویل االجتماع وتمكین مشاركة البلدان النامیة، فضال عن حكومة كندا على الترتیبات الفعالة للحصول على 

  .تأشیرات السفر
 هي السنة الدولیة للتنوع البیولوجي وأن االجتماع 2010ّوذكر ممثل جمهوریة كوریا المشاركین بأن   -11

ینبغي أال ندخر أي و. نتهاء من الوالیة التي یضطلع بها الفریق العاملالمستأنف للفریق العامل هو آخر فرصة لال
مون الذي قال إن أي شخص ال -ّذكر المشاركین بكلمات األمین العام بان كيكما . جهد للتوصل إلى نتیجة مثمرة

على ما ولكن إذا عملوا جمیعا وتوصلوا إلى اتفاق، سیحصل كل شخص .  یحصل على كل ما یریده في المفاوضات
  .یحتاجه

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، إن تقریر بلدان وقال ممثل المكسیك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة   -12
از تقدم في المفاوضات بشأن حروحث المشاركین على إ. مجموعةالالجتماع أوضح موقف من ا األول الجزء

  .الثالث التفاقیة التنوع البیولوجيخیرا تناول الهدف وأالبروتوكول الذي یتوقع أن یكون ملزما قانونا، 
وسط وشرق أوروبا، استعداد المجموعة بلدان وأكدت مجددا ممثلة صربیا، متحدثة بالنیابة عن مجموعة   -13

التزامات وحقوق مقدمي یحقق التوازن بین للتوصل إلى صك ملزم قانونا بشأن الحصول وتقاسم المنافع من شأنه أن 
وشددت على أهمیة إعداد مشروع نهائي للبروتوكول بشأن استخدام الموارد .  الموارد الجینیة ومشتقاتهاومستخدمي

الجینیة ومشتقاتها، واالمتثال، وبناء القدرات والتقاسم العادل والمنصف، فضال عن الحاجة إلى مراعاة حفظ التنوع 
صك الملزم قانونا فعاال، یحتاج األمر إلى تحقیق وأضافت أنه لكي یكون هذا ال. البیولوجي واستخدامه المستدام

وسط وشرق بلدان وقالت إن مجموعة .  تجانس بینه وبین العملیات األخرى على الساحة الدولیة وفي الهیئات الدولیة
 ومن شأن ؛أوروبا لدیها عزم قوي لالنتهاء من إعداد مشروع البروتوكول ومشروع المقرر بالتعاون مع الوفود األخرى

  . من المرفقاتالحواشيلعمل الناجح أن یؤدي إلى حذف ا
الحصول على الموارد إمكانیات  الذین یقدمون ن توازن بییجب إقامة إنه وقال ممثل المملكة العربیة السعودیة  -14

 یشمل حكما، لهذا الغرض، أن ینبغي أیضا  وأضاف أن البروتوكول.الجینیة وبین من یسعون إلى هذا الحصول
  .ذات الصلةاألخرى قل التكنولوجیا والمسائل نیتعلق ب

مجموعة ال بالنیابة عن مجموعة النساء المتقاربة التفكیر والروح، بتأیید ة نیوزیلندا، متحدثة ممثلتوأقر  -15
ٕالمشتركة بین األقالیم، فضال عن جهود وانجازات النساء التي تسیر مجموعتها على هدى خطواتهن في الوقت 

ن المجموعة ستسعى إلى ضمان أن یعكس النظام الدولي المنظور الجنساني في النقاط ذات  أتوأضاف. الحالي
الصلة في النص اعترافا بالدور الحیوي الذي تلعبه النساء في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام ومشاركتها 

تفاقیة التنوع في العمل العام الالفعالة في عملیات مفاوضات الفریق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع 
  .البیولوجي

، إن هناك تضامن في  آسیا والمحیط الهادئ المتقاربة التفكیربلدانوقال ممثل مالیزیا، متحدثا بالنیابة عن   -16
وأضاف أن البروتوكول ینبغي أن . وضات حول البروتوكولا المفمنالمرحلة الحرجة هذه مواقف البلدان النامیة أثناء 

. یمة إلى التنفیذ الفعال لالتفاقیة وینبغي أن یضمن عدم وجود أي تسرب في المنافع المتدفقة إلى البلدان المقدمةیزید ق
 فیه، وبدون هذا االمتثال لن نتمكن من "حجر الزاویة" في صلب البروتوكول، وهو  یندرجوذكر أیضا أن االمتثال

ال لى تقاسم المنافع في البروتوكول، فإنه سیكون عدیم الفائدة ووقال إنه في حالة عدم النص ع. إضافة قیمة لالتفاقیة
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 االمتثال، ستتوافر المرونة الالزمة لحل  إیجاد حل لمشكلةدوأضاف أنه بمجر.  إال لفتة فارغة المضمونیصبح 

  .المشاكل المتبقیة
 نحو االنتهاء من إعداد  القوي للعمله مستمر في تأییداالتحاد األوروبيوقال ممثل االتحاد األوروبي إن   -17

بروتوكول التفاقیة التنوع البیولوجي، من شأنه أن یوازن بین احترام حقوق والتزامات األطراف داخل هذا الصك، 
وأضاف أن البروتوكول سیوفر الیقین .  ویكون متوازنا مع الصكوك الدولیة األخرى ویمكن تشغیله وكذلك تنفیذه

وذكر أن البروتوكول ینبغي أن یعالج بطریقة .  ینیة ومستخدمیها على حد السواءجرد الالقانوني والشفافیة لمقدمي الموا
متوازنة الحصول على الموارد الجینیة والتدابیر التي تتخذها األطراف تجاه المستخدمین الخاضعین لوالیتها القضائیة 

.   على تنفیذ تدابیر المستخدمینالحصول وقدرة األطرافبخصوص قرار الالصلة القائمة بین صنع كذلك وأن یعكس 
إذا حاول إال یمكن الوصول إلیها ال النتیجة مثل هذه وأضاف أن االتحاد األوروبي یؤید رأي البرازیل ومفاده أن 

 یكون لجمیع حتىبطریقة شاملة وشفافة ثم مضى  المواد قید التفاوض  مادة منكللالفریق العامل التوصل إلى توازن 
ید مشاكلها واقتراح نص یرون أنه ییسر إیجاد حل وسط ویسهم في تحقیق النجاج الشامل األطراف فرصة لتحد

  .لالجتماع
  شؤون تنظیمیة    - 2البند 
  أعضاء المكتب    2-1

 مؤتمر األطراف راقروعمال ب.   مكتب االجتماعمهام مكتب مؤتمر األطراف تولى ،العرف المتبعتمشیا مع   -18
 تواصلو .شاركین للفریق العاملمهمة الرئیسین الم زي هودجثفرناندو كازاس وتیموالسیدان  تولى ،ثامنفي اجتماعه ال

  . لالجتماعةمقررالعمل ك كمبودیامن  شان، نائبة رئیس مؤتمر األطراف، ة سوماليالسید
  قرار جدول األعمالإ   2-2

 ،2010تموز / یولیو10منعقدة في ، ال المستأنففي الجلسة العامة األولى لالجتماع ،وأقر الفریق العامل  -19
  :(UNEP/CBD/WG/ABS/9/1/Rev.1) جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت

  .افتتاح االجتماع  -1
  .شؤون تنظیمیة  -2
  .لحصول وتقاسم المنافعبشأن االنظام الدولي من إعداد االنتهاء   -3
  .شؤون أخرى  -4
  .اعتماد التقریر  -5
  .ماعاختتام االجت  -6

  تنظیم العمل    2-3
بناء على ق الفریق العامل، واف، 2010 تموز/یولیو 10، المنعقدة في  المستأنففي الجلسة األولى لالجتماع  -20

ستتألف و. من إعداد البروتوكوللالنتهاء  أقالیمیة للتفاوضة جموعإنشاء معلى  ،اقتراح من الرئیسین المشاركین
 مجموعة إقلیمیة من المجموعات اإلقلیمیةد ال یزید عن خمسة ممثلین من كل من عد المجموعة األقالیمیة للتفاوض

ألمم المتحدة وممثلین إثنین من المجتمعات األصلیة والمحلیة، والمجتمع المدني، والصناعة ومجموعات البحوث ل
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مثلین في مویمكن تغییر ال.  ، فضال عن ممثل رئیس مؤتمر األطراف والرئیس القادم لمؤتمر األطرافالعامة

جمیع أعضاء الفریق العامل المهتمین باألمر ل یسمحو أثناء جلساتها، عند الضرورة، المجموعة األقالیمیة للتفاوض
 الفریق العامل بأنه بینما یرحب بممثلي المجتمعات هودجز الرئیس المشارك ّ وذكر.حضور اجتماعات المجموعة

 اقتراح نصوص جدیدة وتقریر وحدها الممثل الوحید الذي یحق له هي األصلیة والمحلیة لتقدیم إرشادات، فإن األطراف
اجتماعات المجموعة األقالیمیة وتحتفظ األطراف أیضا بحقها في طلب الكلمة أثناء .  ي للبروتوكولنهائالمشروع ال
ركین  على أساس نص الرئیسین المشاتفاوض المجموعة األقالیمیة للتعملوسوف .  ، إذا رغبت في ذلكللتفاوض

 والمنصف للمنافع الناشئة عن للمشروع البروتوكول المنقح بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العاد
 ورد في المرفق األول من تقریر الجزء األول من االجتماع التاسع كمااستخدامها، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي، 

  ").مرفق كالي (" (UNEP/CBD/WG-ABS/9/3)ل وتقاسم المنافع للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصو
 إنه استنادا إلى المشاورات غیر الرسمیة، نشأ توافق في اآلراء بین المشاركین الرئیس المشارك هودجزوقال   -21

أیضا إن وقال . مشاركین للمجموعة األقالیمیة للتفاوضن للفریق العامل كرئیسین ان المشاركابضرورة أن یعمل الرئیس
 ننعقد في مركز المؤتمرات في مونتریـال وأن الرئیسین المشاركین سیعودات ستفاوض المجموعة األقالیمیة للاتاجتماع

  .اإلبالغ الفریق العامل بمداوالته
بالنظر في ، فإنها ستبدأ  األقالیمیة للتفاوض إنه من أجل تیسیر عمل المجموعةالرئیس المشارك كازاسوقال   -22

استخدام  ("2ساس مادة بمادة، باستثناء المادة أعلى ) 19 إلى 1المواد (الموضوعیة لمرفق كالي المواد 
ما إذا كان نص كل مادة مقبوال حسب  المجموعة األقالیمیة سأالنوأضاف أن الرئیسین المشاركین سی. ")المصطلحات

 إال إذا تعتمد مادة لن ةس الفهم بأن أیوذكر أنه في غیاب أي اعتراض، ستعتبر المادة مقبولة، على أسا.  صیاغته
 عند اقتراح نضباطوطلب من المشاركین ممارسة أقصى قدر من اال. كان النص قد حظى بالموافقة علیه بالكامل

ّوذكر . تفاوضتنقیحات على مادة ما وأن یطرحوا النص الذي یالئم آراء األعضاء اآلخرین في المجموعة األقالیمیة لل
 أیام عمل فقط لالنتهاء من مهمتها ة لدیها ستللتفاوضكازاس الفریق العامل بأن المجموعة األقالیمیة الرئیس المشارك 

بتقریر عن التقدم إلى الفریق العامل  قبل العودة 19 إلى 3 والمواد من 1واقترح أن تبدأ بالتالي في معالجة المادة 
  . بعد ذلكاباجة یمكن النظر فیه ونص الدی31 إلى 20 والمواد من 2وقال إن المادة . المحرز

وسأل ممثل كندا عما إذا كان من الممكن اقتراح نص جدید للمواد التي یبدو أنها غیر موجودة في مرفق   -23
  .كالي
 وثیقة جدیدة ؤدي إلىی قد مما ة جدیدوصوأعرب ممثل االتحاد األوروبي عن قلقه إزاء كثرة االقتراحات بنص  -24

غیر أنه . )"الـمرفق مونتری ("(UNEP/CBD/WG-ABS/8/8) یر االجتماع الثامن للفریق العاملبتقر تشبه المرفق األول
ّذكر الفریق العامل أیضا بأن مرفق كالي لم یكن نصا تم التفاوض بشأنه وأن األطراف یمكن أن تدخل أقواس في 

  .لذلك ضرورةت رأنص مرفق كالي إذا 
  . على اإلیجاز عند اقتراح نص جدیدللتفاوضة األقالیمیة وحث ممثل البرازیل جمیع أعضاء المجموع  -25
ٕإنه یمكن إدخال نص جدید لتحسین مرفق كالي واذا لم تتمكن المجموعة الرئیس المشارك كازاس وقال   -26

غیر .  مادة من مرفق كالي، یمكن إذن وضع النص بین أقواسة من االتفاق على نص بشأن أیللتفاوضاألقالیمیة 
 عند اقتراح نص جدید، أو اقتراح تعدیالت على مرفق نضباطركین على ممارسة أقصى قدر من االأنه حث المشا
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وأضاف أن المفاوضات الحقیقیة تعني طرح نص یالئم . هم الخاصة فحسبتكالي، وتجنب إدخال نص یعكس موافق

  .أیضا مصالح اآلخرین
، أبلغ 2010تموز / یولیو10 یوم اإلثنینعقدة ، المن لالجتماع المستأنفوفي نهایة الجلسة العامة األولى  -27

 ستجتمع فورا بعد استراحة الغذاء للنظر في للتفاوضهودجز المشاركین بأن المجموعة األقالیمیة الرئیس المشارك 
  . من جدول األعمال3البند 

، 2010تموز /ولیو ی13 الثانیة لالجتماع المستأنف، المنعقدة في  العامةفي الجلسةاستمع الفریق العامل، و  -28
مزید من  والذي یرد ب مداوالت المجموعة األقالیمیة للتفاوضفيإلى تقریر من الرئیسین المشاركین عن التقدم المحرز 

  ). أدناه46-34 اتالفقرانظر ( من جدول األعمال 3التفصیل تحت البند 
  لحصول وتقاسم المنافعبشأن االنظام الدولي  االنتهاء من إعداد  – 3البند 

 من الرئیسین المشاركین لالجتماع المستأنف ومذكرة سیناری، كان أمام الفریق العامل ولدى نظره في هذا البند  -29
األول مرفق الك، الذي یحتوي (UNEP/CBD/WG-ABS/9/3)تقریر الجزء األول من االجتماع التاسع للفریق العامل و
أن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل نص الرئیسین المشاركین لمشروع منقح للبروتوكول بشلى ع

ر لنظر قرممشروع على  و)"مرفق كالي"( الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي ،والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 .المرفق الثانيبوصفه مر األطراف تمؤ

 الذي (UNEP/CBD/WG-ABS/8/8)تقریر االجتماع الثامن للفریق العامل إطار هذا البند في  وعمم أیضا  -30
 النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع حول االجتماعین السابع والثامن للفریق العامل جتضمن في مرفقاته نتائ

للمساهمات تجمیع االجتماع التاسع للفریق العامل؛ وكیما ینظر فیها ومقترحات للنصوص التشغیلیة التي تركت معلقة 
 ؛(UNEP/CBD/WG-ABS/7/7) 9/12نص المرفق األول بالمقرر و ؛)UNEP/CBD/WG-ABS/9/2( المقدمة

، "ج القطاعیةُاهیم والمصطلحات والتعاریف والنهالمف"ثالثة أفرقة للخبراء عالجت على التوالي اجتماعات وتقاریر 
وثائق ، والتي أتیحت على التوالي في ال"المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة"، و"االمتثال"و

UNEP/CBD/WG-ABS/7/2،و UNEP/CBD/WG-ABS/7/3و UNEP/CBD/WG-ABS/8/2.  
 "الموارد الجینیة" ورقة استعراض لتاریخ مفهومعالمیة، إوكان أمام الفریق العامل أیضا، كوثائق   -31

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1)(سیا تقریر المشاورات اإلقلیمیة آل؛ و(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/2)ر تقری؛ و
ریر المشاورات وتق ؛(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/3) مریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبيأ لبلدان المشاورات اإلقلیمیة

 المشاورات اإلقلیمیة لبلدان المحیط تقریرو؛ )(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/4أوروبا وسط وشرق اإلقلیمیة لبلدان 
رة عن الدورة التاسعة لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني والتوصیات الصاد؛ (UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/5) الهادئ

 النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع حول  ذات الصلة بالتفاوض(UNPFII)بقضایا الشعوب األصلیة 
(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/6) والخطة مشاورات الخبراء غیر الرسمیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع"؛ وتقریر 

المتعلقة السیاسات العامة والترتیبات " بشأن 18/2009؛ والقرار )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/7( "یجیةستراتاال
ألغذیة ألمم المتحدة لالذي اعتمده مؤتمر منظمة ا"  والزراعة وتقاسم منافعهاةألغذیلیة وراثلحصول على الموارد البا

؛ )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/8( 2009لثاني تشرین ا/ نوفمبر23والزراعة في دورته السادسة والثالثین، في 
 األمن الغذائي والحصول على عندراسة إطاریة : بشأنغذیة والزراعة مم المتحدة لألوالتقاریر الواردة من منظمة األ
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یة وراث واستخدام الموارد ال؛)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/9( والزراعة وتقاسم منافعها ةألغذیوراثیة لالموارد ال
ألغذیة ل الحرجیةیة وراثواستخدام الموارد ال؛ )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/10(ألغذیة والزراعة وتبادلها لالحیوانیة 

ألغذیة والزراعة وتبادلها لیة المائیة وراث؛ واستخدام الموارد ال)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/11(والزراعة وتبادلها 
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/12(ألغذیة والزراعة وتبادلها لیة جرثومالیة وراث؛ واستخدام الموارد ال
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/13(ألغذیة والزراعة وتبادلها لواستخدام عوامل المراقبة البیولوجیة  ؛
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/14( دینامیات : الترمیز باألعمدة المتوازیة من أجل الحیاة"؛ ونتائج الحلقة الدراسیة

التي قدمها المركز الدولي لبحوث التنمیة بكندا " ورات العالمیة والوطنیة المنظ–المجتمع والتكنولوجیا 
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/15(قف مقدمة من األكادیمیة السویسریة للعلوم ا؛ وورقة مو
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/16( ؛ ومساهمة من آلیة تنسیق المبادرة العالمیة للتصنیف
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/17( لسیاسة بشأن أهمیة االعتراف بالمعاهدة الدولیة في البروتوكول بشأن ؛ وموجز

في المستقبل بإعداد السماح شأن ؛ وموجز لسیاسة ب)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/18(الحصول وتقاسم المنافع 
في البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع صول وتقاسم المنافع ح متخصصة للترتیبات

)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/19(.  
ٕالمحلي بشأن الحصول وتقاسم المنافع واعداد مشاورة المجتمع  وةتقریر المشاورة الدولی أیضا مهوكان أما  -32

، الذي وزع في األصل كوثیقة إعالمیة لالجتماع الخامس للفریق )UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/9(نظام دولي 
دراسة عن : الجتماع السابع للفریق العامل على ااألصلائق اإلعالمیة التالیة التي وزعت في ثالوالعامل، فضال عن 

؛ ودراسات عن العالقة بین النظام الدولي )(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/2تحدید الموارد الجینیة وتتبعها ورصدها 
؛ والدراسة (UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Parts 1-3) والصكوك الدولیة األخرى التي تنظم استخدام الموارد الجینیة

 تكالیف الحقیقیة وتكالیف المعامالت المتعلقة بعملیة الوصول إلى العدالة عبر الوالیات القضائیةالمقارنة عن ال
UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/4)(والمجتمعات ة األصلیشعوب؛ والدراسة عن االمتثال بالعالقة إلى القانون العرفي لل 

  .(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/5)لقانون الدولي المحلیة، والقانون الوطني، عبر الوالیات القضائیة، وا
، تناولت المجموعة )تنظیم العمل( من جدول األعمال 3-2الفریق العامل في إطار البند علیه وحسبما اتفق   -33

  .2010تموز / یولیو10في ، المنعقدة جلستها األولىفي من جدول األعمال  3البند بحث  األقالیمیة للتفاوض
  نیةالجلسة العامة الثا

، قدم الرئیس المشارك 2010تموز / یولیو13في الجلسة العامة الثانیة لالجتماع المستأنف، المنعقدة في و  -34
.  المجموعة األقالیمیة للتفاوضمن جانبهودجز وثیقة غیر رسمیة تحتوي على نتائج القراءة األولى لمرفق كالي 

  .لیمیة تقدیم آرائهمواستعرض التقدم المحرز وطلب إلى ممثلي المجموعات اإلق
أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، عن رضا بلدان وأعرب ممثل المكسیك، بالنیابة عن مجموعة   -35

لیمیة للتفاوض، وطلب أن یعود الفریق العامل إلى مفاوضاته في هذه اق بالتقدم المحرز في المجموعة األتهمجموع
یهیة التي وضعها الرئیسان المشاركان لمن یرغب في اقتراح نص جدید ّوذكر المشاركین بالمبادئ التوج. الظروف
  . المهم أن یمتنعوا عن اقتراح نص یمثل فحسب مواقفهم الخاصةه منوقال إن
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ووافق ممثل االتحاد األوروبي على أن هناك حاجة إلى العودة إلى المداوالت في المجموعة األقالیمیة   -36

  .رك للبروتوكول بین المشاركینتدا وییسر إیجاد فهم مشترك ونهج مشللتفاوض ألن هذا النهج یعمل جی
ووافق ممثل البرازیل، متحدثا بالنیابة عن مجموعة البلدان الشدیدة التنوع البیولوجي المتقاربة التفكیر، على   -37

  .أنه من المهم العودة إلى المناقشات في إطار المجموعة األقالیمیة للتفاوض
وسط وشرق أوروبا، على أنه من المهم بالنسبة لمن بلدان وكرانیا، متحدثا بالنیابة عن مجموعة ووافق ممثل أ  -38

ّوذكر الفریق العامل بأنه یحتاج أیضا إلى إیجاد الوقت . اقترحوا نصا جدیدا أال یجعلوا البروتوكول أكثر تعقیدا
 من االجتماع التاسع للفریق العامل تقریر الجزء األولبالستعراض مشروع المقرر الوارد في المرفق الثاني 

(UNEPCBD/WG-ABS/9/3).  
كوریا إنه بینما یحتاج الفریق العامل إلى النظر في المواد المترابطة بشكل وثیق في جمهوریة وقال ممثل   -39

ة بدون معالجة لمسألف ،البروتوكول وخصوصا عند نظره في المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع واالمتثال
  . االنتهاء من إعداد البروتوكولیتیسرالروابط المتبادلة لن 

  .وأید ممثل أسترالیا أیضا مواصلة استعمال المجموعة األقالیمیة للتفاوض  -40
 ٕانفاق عاما و18جهد دام على الرغم من وقال ممثل نامیبیا، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إنه   -41

وأضاف أن . النظم اإلیكولوجیةوالتنوع البیولوجي فقد استمر فقدان ،  في إطار االتفاقیةراتمئات المالیین من الدوال
 لم  قد فشل وما زالت مساهمة التنوع البیولوجي في القضاء على الفقر حلما2010هدف التنوع البیولوجي لعام 

 ا تشویههذو. أحد أهداف االتفاقیةع أعید فتح مسألة ما إذا كان تقاسم المنافوأشار إلى أنه بدال من ذلك، . یتحقق
:  ثغراتةبروتوكول شامل ال یوجد به أیوضع  إلى ودعت  المجموعة األفریقیةأضاف أنو. ولم یعد أمرا مقبوالللحقائق 

القیام وقال إن . نظام ال هذاتنفیذلیة افعأن یقلل من فال یجب أن یسمح ألي نظام آخر للحصول وتقاسم المنافع 
ة رؤیوال ترغب في " سیر األمور كالمعتاد" الحفاظ على فيالمصالح الخاصة التي ترغب سوى لبي  یالذلك بخالف 

شكلیا لن یخدم أي أغراض سوى وضع وأشار إلى أن بروتوكوال . التنوع البیولوجي على جدول األعمال العالمي
ي محاولة للتوصل إلى توافق في وقال إنه ف. مصالح حقوق الملكیة الفكریة فوق المستقبل البیولوجي لكوكب األرض

اآلراء، وافقت المجموعة األفریقیة على المفهوم الضیق للموارد الجینیة بدال من المفهوم األوسع للموارد البیولوجیة؛ 
هك السیادة الوطنیة؛ ووافقت على ووافقت على تعریف مختصر للمشتقات؛ ووافقت على معاییر دنیا للحصول تنت

 للمجموعة األفریقیة للوصول إلى حل ئاوأضاف أنه لم یبق شی. ٕاالمتثال وانفاذ األحكاموم مفه "التخفیف من شدة"
وذكر أن االجتماع العاشر .  وسط أیضالالمشاركین اآلخرین بذل جهد للوصول إلى حمن  وطلب ،وسط بشأنه

 واعتماد الخطة وهما اعتماد بروتوكول للحصول وتقاسم المنافع: لمؤتمر األطراف أمامه مهمتان رئیسیتان
نه إذا فشل مؤتمر األطراف في تحقیق ذلك، فال داعي إلصدار مقررات أكثر بشأن المسائل وقال إ. االستراتیجیة

  .األخرى
وردا على سؤال من الرئیس المشارك هودجز، قال ممثل نامیبیا حرفیا إن رئیس نامیبیا ذكر أن أحسن هدیة   -42
  .البروتوكول للحصول وتقاسم المنافعإعداد  ستكون االنتهاء من 2010 السنة الدولیة للتنوع البیولوجي في
 مداوالت المجموعة األقالیمیة للتفاوض، خاللوقال ممثل الیابان إنه بالرغم من أن مرفق كالي قد تحسن   -43

صعبة وأضاف أن هناك عدة مسائل .  الوقت المحدود المتبقي لعملهفيعلى الفریق العامل أن یحرز تقدما بسرعة 
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، فمن لككذوذكر أنه بما أن الحال . ینبغي معالجتها، وأنه قد ال یكون من الممكن حلها جمیعا قبل نهایة االجتماع

 االجتماع العاشر لمؤتمر أمامالمهم أیضا تحدید هذه المسائل التي لم یتم حلها من أجل توضیح مواقف المشاركین 
  .األطراف

لرئیسین لتقدم وأعرب عن شكره ما أحرزه من  الفریق العامل على ،التنفیذيوهنأ السید أحمد جغالف، األمین   -44
  .على إخالصهما لتأمین نجاح االجتماع الحالي المشاركین

وقال الرئیس المشارك كازاس إنه یبدو أن هناك رغبة في الفریق العامل للعودة إلى التفاوض بشأن مشروع   -45
 1 كما قال إنه نظرا لوجود قراءة أولى للمادة .فاوض في أسرع وقت ممكنالبروتوكول في المجموعة األقالیمیة للت

، فإن المجموعة األقالیمیة للتفاوض ستنظر، كمسألة ذات أولویة، في المسائل األساسیة وهي 19 إلى 3والمواد 
 ال یزال یتعین على ّكما ذكر الفریق العامل بأنه. الحصول وتقاسم المنافع واالمتثال من أجل االنتهاء من هذه المواد

  . ودیباجة مشروع البروتوكول31 إلى 20المجموعة األقالیمیة للتفاوض أن تناقش المواد 
وأبلغ ممثل جمهوریة إیران اإلسالمیة الفریق العامل بأن عضوا من وفده لم یتمكن من الحضور بسبب تأخر   -46

  .الكندیةتأشیرة الإصدار 
  الجلسة العامة الثالثة

، قدم الرئیسان المشاركان 2010تموز / یولیو16ثالثة لالجتماع المستأنف، المنعقدة في لاالعامة  الجلسة وفي  -47
مشروع البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدامها 

عدل حینئذ شفهیا واعتمده الفریق ، الذي (UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.1/Rev.1)الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي 
  .ویرد النص بصیغته المعتمدة في المرفق األول بالتقریر الحالي. العامل

 تنقیحوشكر الرئیس المشارك هودجز المشاركین في المجموعة األقالیمیة للتفاوض على جهودهم الممتازة في   -48
وشكر . ن الرئیسین المشاركین بل یمتلكه اآلن جمیع المشاركیناقتراح مي، الذي لم یعد تجمیعا أو مجرد مرفق كال

، وخصوصا المشاركین من البلدان األفریقیة المتحدثة ركین الذین لم تكن اإلنجلیزیة لغتهم األصلیةالمشاأیضا 
دا على مة مونتریـال الدولیة وحكومة كنظوشكر من. بالفرنسیة الذین استمروا في المفاوضات بدون وجود ترجمة فوریة

 بعد، إال أنه ستكملأن والیة الفریق العامل لم توقال إنه على الرغم من .  المؤتمراتتماع في مركزاالجعقد تسهیل 
  . إتمام عمله قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافلىإأقرب اآلن 

خدام الموارد تسیة ال المسائل الرئیسعالجتتي وأفاد الرئیس المشارك كازاس عن نتائج المجموعة المصغرة ال  -49
وقال إن المجموعة . الجینیة، والمشتقات ومسببات األمراض، والعالقة بین البروتوكول والصكوك الدولیة األخرى

  . النظر في هذه المسائلحول مواصلةتوصلت إلى فهم مشترك 
األقالیمیة للتفاوض في لمجموعة لختامیة لجلسة االوطلب ممثل الفلبین إدراج النص الذي اقترحته الفلبین في   -50

 هذا الطلب بعد التشاور مع الدول الجزریة الصغیرة النامیة في إقلیم آسیا قدموقال إنه ی. 4من المادة  1نهایة الفقرة 
 عدم ،ٕوالمحیط الهادئ، وانه من مصلحتها وكذلك مصلحة البلدان التي ال یوجد بها تشریع للحصول وتقاسم المنافع

  .اسم المنافعاإلخالل بحقوقها في تق
 نص االقتراح المقدم من الفلبین، الذي یقرأ تضمن المشارك هودجز إلى أن تقریر االجتماع سییسوأشار الرئ  -51

  :على النحو التالي
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یضمن البروتوكول عدم اإلخالل بحقوق األطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیة في تقاسم المنافع، "

  :تین التالیتینحتى في الحال
   عدم وضع تشریع أو تدبیر للحصول وتقاسم المنافع؛ أوعند  )أ"(
بدون شروط متفق علیها بصورة متبادلة أو موافقة فیها في الحاالت التي یحدث الحصول   )ب"(

  ."مسبقة عن علم
وأضافت أنه . وقالت ممثلة كندا إن خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل وسط قد اتخذت خالل هذه األسبوع  -52

ید من العمل للتأكد من قیام الفریق العامل بإنجاز هدفه، وهو اعتماد نظام دولي بشأن الحصول ما زال هناك مز
، وأن كندا مستعدة للعمل مع الوفود األخرى إلتمام 2010تشرین األول /وتقاسم المنافع في ناغویا خالل شهر أكتوبر

فاوضت من أجل إعداد الوثیقة في االجتماع ّوذكرت، بالنسبة لمشروع البروتوكول، أن األطراف ت. هذا العمل المهم
وأضافت أن األطراف قد . التاسع المستأنف للفریق العامل وأن هذه الوثیقة لم تعد نتاجا لعمل الرئیسین المشاركین

وذكرت في . سعت جاهدة نحو تحقیق التوازن داخل الوثیقة أن كندا تتطلع إلى مواصلة التفاوض على هذا األساس
ا على ثقة من أن الفرق العامل سیجد بصورة جماعیة نوعا من التوازن، ولكنها إلى حین حدوث ذلك، الختام أن كند

  .تؤكد كما تم تكراره مرات عدة خالل األسبوع، أن شیئا لم یحظ بالموافقة إلى حین الموافقة على كل شيء
ما زالت دة مسائل مهمة  ع، والحظت أن األسبوعخاللالتقدم المحرز باها وأعربت ممثلة بیرو عن رض  -53

مشتقات، إما مباشرة أو من خالل فهم وقالت إنه من المهم للغایة إدراج إشارة صریحة في البروتوكول إلى ال. معلقة
تقات لها تأثیرات مهمة بالنسبة لمسائل مجال التطبیق، وتقاسم المنافع، شوأضافت أن الم. مشترك لهذه المسألة

 بالنسبة فلن یكون له معنىالمشتقات مسألة كول وتوالبرإذا لم یعالج  هالعتراف بأنواالمتثال، وأنه من الضروري ا
وقالت . ة هذه المسألةج من المندوبین مواصلة جهودهم لمعالوفي هذا الصدد، طلبت بیرو. نامیةلمعظم البلدان ال

اسیة بین المعارف التقلیدیة ٕأیضا إنه یلزم الحفاظ على المعارف التقلیدیة في نص البروتوكول وان هناك عالقة أس
وأضافت أن مسألة مجال التطبیق . ٕوالمشتقات، وان عدم النظر في هذه المسائل سیجعل النظام الدولي غیر كامل

بل  ،تتطلب أیضا مزیدا من العمل وأنه لصالح الوضوح القانوني، فمن المرغوب فیه الوصول إلى نتیجة شاملة
رو تعتبر أن توافق اآلراء الناشئ عن مسألة العالقة بین البروتوكول وتابعت قائلة إن بی. بسیطة وصریحةو

  .والمعاهدات األخرى إنما هي خطوة مشجعة في الطریق الصحیح
 المجموعة األقالیمیة من خالل في اآلراء بأن العمل ا عاماوقال الرئیس المشارك هودجز إن هناك توافق  -54

 أیضا على أن الخطوة اوأضاف أن هناك اتفاق. م یكن كافیا إلتمام مهمتها أن الوقت المتاح ل، ولوللتفاوض كان جیدا
  .إلى المشاركین تقدیم آرائهم وطلب. االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافانعقاد التالیة ستكون مفیدة قبل 

نه من وأضاف أ. ا یجب الحفاظ علیهألقالیمیة للتفاوض حققت دفعة جیدةوقال ممثل مالیزیا إن المجموعة ا  -55
واقترح .  یكون شامال قدر اإلمكان، ناغویاقبل مؤتمرالمرغوب فیه عقد اجتماع آخر للمجموعة األقالیمیة للتفاوض 

  .أنه سیكون من المرغوب فیه عقد هذا االجتماع في تایلند
.  لیمیة للتفاوضوشكر ممثل تایلند ممثل مالیزیا على اقتراح تایلند مكانا لعقد االجتماع القادم للمجموعة األقا  -56

. ر العمل الشاق الذي تم في االجتماع الحالي وترغب في تیسیر المفاوضات حول البروتوكولّوقال إن تایلند تقد
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وأضاف أنه سیأخذ االقتراح باستضافة االجتماع المقترح إلى حكومة تایلند وسیبلغ أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي 

  .بقرارها في أقرب وقت ممكن
 للمجموعة األقالیمیة للتفاوض سیكون طریقة مفیدة للسیر ا مستأنفا الرئیس المشارك هودجز إن اجتماعوقال  -57

وقال إنه سیكون .  قدر اإلمكان لضمان مصداقیة النتائجذلك االجتماع شامالكون یولكن األمر یحتاج إلى أن قدما 
 التاسع للفریق العامل المعني بالحصول وتقاسم  یوم واحد لالجتماعا مدتهة مستأنفجلسة عقدتمن الضروري أیضا أن 

  . األطرافرمحالتها إلى االجتماع العاشر لمؤتٕالمنافع لتلقي نتائج المجموعة األقالیمیة للتفاوض والموافقة علیها وا
ٕ توقعات حكومة الیابان وان األموال التي قدمتها الیابان حققوقال ممثل الیابان إن االجتماع الحالي قد   -58
وقال إنه سیقدم تقریرا عن التقدم الجید المحرز وآراء الفریق العامل بأن مزیدا  . جتماع الحالي تم استثمارها جیدالال

وأضاف أنه بالرغم من أنه لم یتشاور بعد .   مستأنف للمجموعة األقالیمیة للتفاوضاجتماعمن التقدم سیتم إحرازه بعقد 
  . بشكل إیجابيبان ستنظر في دعم هذا االجتماعمع حكومة الیابان، فهو على ثقة بأن الیا

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، ممثل مالیزیا بلدان وشكر ممثل المكسیك، بالنیابة عن مجموعة   -59
 أمریكا  بلدانوأضاف أنه بالرغم من أن مجموعة. رار العمل في المجموعة األقالیمیة للتفاوضمعلى اقتراحه وأید است

 من التقدم، إال أنه ینبغي توافر شفافیة كاملة دة للعمل مع اآلخرین لتحقیق مزیدنیة ومنطقة البحر الكاریبي مستعالالتی
 اقتراحاتهم وأن من تقدیموا تمكنوقال إن جمیع الممثلین ینبغي أن ی. ضافیةإة في أي مفاوضات عریضومشاركة 

 فرصة لجمیع المندوبین للتحدث في إعطاءغي أیضا وأضاف أنه ینب.  لجمیع المشاركینةویساحة عمل س تتوافر
  . وینبغي أن یكون هناك سجل بالتقدم المحرز كل یوم من أجل ضمان الشفافیة،جلسات عامة

وأشار إلى أن نامیبیا یمكن أن . وقال ممثل نامیبیا إنه استمع بعنایة إلى اقتراح مالیزیا والبیان من المكسیك  -60
وطلب إلى . ح في تایلند ولكنه الحظ أنه یجب أن یتم تحقیق تقدم فعلي في ذلك االجتماعاالجتماع المقترعقد تقبل 

ٕ بلدانهم واجراء مشاورات وأن یطلبوا توفیر مرونة كافیة لضمان إجراء واصما إلى عوجمیع المشاركین أن یعود
وأعرب عن أمله أال . 2010 السنة الدولیة للتنوع البیولوجي خالل والیة الفریق العامل إلنجازمفاوضات ناجحة 

  .البیان الذي أدلى به في الجلسة العامة الثالثةإلقاء عید ضطر أن یی
 اجتماع مستأنفعقد ب بین المشاركین یا كافاوقال الرئیس المشارك هودجز أنه یبدو أن هناك استعداد  -61

مشاركین من بین األقالیم، من الممكن ویتضمن أكبر عدد  كالي  في شكل یشبه،للمجموعة األقالیمیة للتفاوض
وأشار إلى أن مكان االنعقاد لم یتقرر بعد ولكن إذا توافر . والمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة اآلخرین

وأضاف أن . العاشر لمؤتمر األطرافبین االجتماع الحالي واالجتماع ما التمویل فإن هذا االجتماع سینعقد في وقت 
مباشرة قبل االجتماع العاشر لمؤتمر تعقد دورة مستأنفة لالجتماع التاسع للفریق العامل، عقد إلى أیضا  سیحتاج ذلك

ن سیتشاوران مع األمانة والمكتب إلرسال ین المشاركیوأضاف أن الرئیس. األطراف من أجل تلقي النتائج المحققة
  .2010تموز /یولیوشهر إخطار قبل نهایة 

   أخرىؤونش    – 4البند 
، إنها 2010تموز / یولیو16الثالثة لالجتماع المستأنف، المنعقدة في العامة لت ممثلة كندا، في الجلسة وقا  -62

الكندیة في الموعد المناسب للمشاركة تأشیرة لاتأسف لسماع األنباء القائلة بأن أحد المشاركین لم یتمكن من استالم 
ا قد بذلت جهدا منسقا للتأكد من أن كل مشارك تقدم بطلب في وأبلغت الفریق العامل أن كند. في االجتماع الحالي
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كندیة حتى یتمكن من المشاركة في االجتماع في مونتریـال، وأكدت للفریق تأشیرة له الموعد المقرر ینبغي أن تصدر 

  .العامل أن كندا تواصل العمل للتأكد من عدم حدوث مثل هذه الحاالت في المستقبل
  د التقریر اعتما   – 5البند 

 16 في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في ، شفهیاةعدلالم بصیغتهاعتمد التقریر الحالي،   -63
  .(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.1/Add.1) ة، على أساس مشروع التقریر الذي أعدته المقرر2010تموز /یولیو
  .قلیمیةوخالل اعتماد التقریر، أدلى ببیانات ممثلو المجموعات اإل  -64
البلدان شدیدة التنوع البیولوجي المتقاربة التفكیر، الفریق العامل بأنه ، متحدثا بالنیابة عن البرازیلّوذكر ممثل   -65

 وأن الهدف من البروتوكول هو ،توازنالّفي الجلسة االفتتاحیة لالجتماع المستأنف، كان قد ذكر الفریق العامل بأهمیة 
وأضاف أن القرصنة . عادة التأكید على الحقوق السیادیة للدول على مواردها الجینیةتصحیح عدم التوازن من أجل إ

ن من اإلنجازات وتابع قائال إ. منع حدوثهاستعمل لالبیولوجیة جریمة وأنه ال توجد أي صكوك دولیة یمكن أن ت
ملون اآلن على صیاغة الرئیسیة في المفاوضات الحالیة أن األطراف اتفقت على وجود مثل هذه الفجوة وأنهم یع

ال بنص من ـوقال إن المشاركین یغادرون مونتری. مشروع بروتوكول ملزم قانونا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
.  حل بعض المشكالت أثناء القراءة الثانیةقد أجریت وأمكنأولى للوثیقة وذكر أن قراءة  .البروتوكول تمتلكه األطراف

وقال إن . ز تقدم جید في هذا الصددقد أجریت وأحریة حول بعض القضایا وأضاف أن مناقشات أولیة غیر رسم
 غیر أنهم لم یشتركوا في .بحسن نیة وبروح طیبةایا على أساس النص المشاركین اشتركوا في المفاوضات حول القض

. طراف االجتماع العاشر لمؤتمر األلضمان احترام توقیت عقد وحث األطراف على القیام بذلك ،إیجاد حل وسط
ٕوأضاف أن التوازن یمكن تحقیقه في النهایة إذا توافرت اإلرادة السیاسیة لدى المشاركین على التفاوض وایجاد حلول 

  .وسط
. أعرب ممثل جمهوریة كوریا عن تقدیر وفده العمیق للعمل الشاق المنجز خالل األیام السبعة األخیرةو  -66

لتي ظهرت في مونتریـال والقیادة القویة للرئیسین المشاركین ستقود إلى وأعرب عن ثقة وفده في أن الوتیرة السریعة ا
  .رحلة سلسة نحو ناغویا

وسط وشرق أوروبا، بالتقدم المحرز في صیاغة بلدان ، متحدثا بالنیابة عن مجموعة أوكرانیاورحب ممثل   -67
ع المزید من االجتماع، إال إنه ما زال وقال إنه بالرغم من توق. مشروع النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع

وأضاف أنه . هناك وقت كاف متبقي لالنتهاء من الوثیقة بنجاح واعتمادها أثناء االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
، وشكر الرئیسین المشاركین على قیادتهما 2010أیلول /یؤید عقد دورة مستأنفة على طراز اجتماع كالي في سبتمبر

  .اع الحاليم الیابان والمانحین اآلخرین على تمكین عقد االجتللعملیة وحكومة
، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إن أفریقیا تدرك أن المصالح االقتصادیة مالويوقال ممثل   -68

ت الكثیر من الخطوط الحمراء أو األسوار في كثیر من قامواالجتماعیة والسیاسیة لكثیر من أصحاب المصلحة قد أ
وأضاف أن هذه القضایا یمكن حلها في ظل إرادة سیاسیة طیبة وااللتزام باتفاقیة التنوع . العواصم أو القطاعات

ل ووقال إن المجموعة األفریقیة ستعود إلى بلدانها بأمل كبیر بأن یتمكن جمیع المفاوضین من إیجاد حل. البیولوجي
وأشار إلى رغبة المجموعة األفریقیة في تولید منافع من . فللمسائل المعلقة قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرا

وأضاف أن التنوع البیولوجي هو . الموارد البیولوجیة التي یمكن تقاسمها مع من یمتلكها على نحو عادل ومنصف
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ل إن وقا. وقال إن ذلك یشكل حافزا مهما للحفظ واالستخدام المستدام. رأس المال الطبیعي الذي یساند أسالیب عیشهم

أمل أفریقیا واآلخرین في تحقیق التنمیة المستدامة یعتمد على اتفاقیة التنوع البیولوجي وعلى نظام دولي شامل 
وأضاف أن مسألة بناء القدرات هي أیضا مسألة رئیسیة بالنسبة ألفریقیا وللتنفیذ الفعال . للحصول وتقاسم المنافع

 كانت أفریقیا محظوظة باالستفادة من مختلف البرامج واألنشطة في مجال فقد.  التفاقیة التنوع البیولوجي والبروتوكول
وقال إن المجموعة . بناء القدرات وتنمیة القدرات في إطار مبادرة تنمیة القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع
عم البلدان األفریقیة في األفریقیة تقدر المبادرة وتتطلع إلى مساعدة أخرى من المبادرة ومن المشاركین المحتملین لد

. تنفیذ التدابیر الوطنیة للحصول وتقاسم المنافع بعد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي
في الوقت المناسب، فضال عن تأشیرات الحكومة كندا على الترتیبات الممتازة التي قامت بها لمنح كر شوختاما، 

ال وشعب كندا على كرم ـمونتریٕا وسویسرا واسبانیا على تمویل االجتماع وشكر مدینة دبان وكنالیاحكومات كل من 
  .تهمضیاف

 البلد المستضیفة والمانحین الذین ، متحدثة بالنیابة عن بلدان آسیا والمحیط الهادئ،جزر كوكوشكرت ممثلة   -69
وشكرت مالیزیا على االقتراح الذي  . وتوكول متوازن ما زالت هناك حاجة إلى برهوقالت إن . مكنوا عقد هذا االجتماع

  .قدمته بعقد المجموعة األقالیمیة للتفاوض في تایلند وقالت إنها تتطلع إلى عقد االجتماع المستأنف
بالفریق أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، بلدان ، متحدثا بالنیابة عن مجموعة هایتي ممثل أشادو  -70

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي بلدان وقال إن مجموعة . روح الطیبة التي أظهرها المشاركونالعامل على ال
ي ما تأرادت التأكید من جدید على استعدادها لالستمرار في المفاوضات من أجل إیجاد حل مرض للمسائل المهمة ال

وقال إن . مشتقات والمسائل المعلقة األخرىزالت بین أقواس، وخصوصا التقاسم المنصف للمنافع، واالمتثال، وال
وأضاف أن البروتوكول سیكون خطوة مهمة في تاریخ . مسألة بناء القدرات إنما هي حیویة أیضا إلنجاح الصك

اتفاقیة التنوع البیولوجي وسیكون مساهمة ضروریة لعملیة التنمیة المستدامة في إطار تقییم األهداف اإلنمائیة لأللفیة 
  .ٕالیابان وسویسرا واسبانیا والبلدان المانحة األخرى على تیسیر المشاركةت اوختاما، شكر حكوم. 2015في عام 

وأضاف أن . وفده یشعر بالتشجیع بفضل التقدم المحرز خالل األسبوعقال ممثل االتحاد األوروبي، إن و  -71
. البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافعالمفاوضات قد اكتسبت زخما حقیقیا وأدت باألطراف إلى امتالك مشروع 

 وقال إنه ما . ن بتحقیق نتیجة ناجحة في الموعد النهائي المتفق علیهووذكر أن هذه تعد إشارة إلى أن المعنیین ملتزم
ٕزالت هناك حاجة إلى إیجاد حلول وسط حول عدد من القضایا المفتوحة وان إیجاد هذه الحلول الوسط یشكل تحدیا 

مشاركین ولكنه على ثقة من أن الفریق العامل سوف یرقى إلى مستوى التحدي ویجدد من جهوده للمجيء لجمیع ال
  .ٕإلى االجتماع القادم بتعلیمات مجددة واتمام التكلیف المنیط به، واقتراح نص نظیف للنظر فیه واعتماده في ناغویا

یر أن من یقرأ نتائج االجتماع الواردة في غ.  قد أحرز في األسبوع الماضياوقال ممثل الیابان إن تقدم  -72
.  وحلول الوسط الصعبة التي تم التوصل إلیهاة الجهود المبذولة في المفاوضاترؤی، ال یمكنه L.2 وL.1الوثیقتین 

وقال إنه . ولكن لألسف لم یسجل هذا التقدم الطیب في تقریر االجتماع ولم تسجل المداوالت في المجموعات المصغرة
وأضاف أنه سواء .  ذلك االجتماعفي التشدید على أن هذه األنشطة قد حدثت وأن إنجازات مهمة قد تحققت من المهم

هم بأنهم أظهروا روحا طیبة من نهم العودة إلى بلدانهم مع إدراككانت هذه قد سجلت أو لم تسجل، فإن المشاركین یمك
  .التوصل إلى حل وسط
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ب األصلیة المعني بالتنوع البیولوجي عن شواغل المنتدى إزاء النتائج  المنتدى الدولي للشعوة ممثلتوأعرب  -73

 األطراف بأنها ینبغي أن تحترم المبادئ تّ وذكر،لحصول وتقاسم المنافعالبروتوكول بشأن االحالیة للمناقشات بصدد 
اف بالحقوق الجماعیة  أیضا الحاجة إلى االعترتوأكد. الدولیة في إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة

للشعوب األصلیة على مواردها الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها، واإلجراءات والبروتوكوالت العرفیة والموافقة 
  .للحصول على الموارد الجینیةمن المجتمعات األصلیة والمحلیة المسبقة عن علم 

الدعم الذي تلقته ب، والروحعة النساء المتقاربة التفكیر  بالنیابة عن مجموة نیوزیلندا، متحدثة ممثلتواعترف  -74
 ،المنظور الجنساني في المفاوضات حول البروتوكولأهمیة ب االعتراف الواجب لتحقیقالمجموعة من جمیع المندوبین 

لة  الفعاناء في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام وأهمیة مشاركتهأن الدور الحیوي للنسأیضا  توالحظ
  . في مشروع البروتوكول على النحو المالئمقد انعكستاوالكاملة في عملیة اتفاقیة التنوع البیولوجي 

  اختتام االجتماع    – 6البند 
، بالفریق العامل على التقدم الذي أحرزه  التفاقیة التنوع البیولوجيوأشاد السید أحمد جغالف، األمین التنفیذي  -75

  .المشاركین على إخالصهما لتأمین نجاح االجتماع الحاليوأعرب عن شكره للرئیسین 
ن السید أحمد جغالف وفریقه على كل المساعدة التي قدموها لضمان االنتهاء اوشكر الرئیسان المشارك  -76

  .الناجح لالجتماع في مونتریـال
المستأنف للفریق العامل وبعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن اختتام الجزء الثاني من االجتماع التاسع   -77

. 2010تموز / یولیو16 مساء یوم الجمعة، 19:45المفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المنافع في الساعة 
  .2010تشرین األول / أكتوبر16 في ناغویا، بالیابان في اجتماعه التاسع الفریق العامل وسیستأنف

  



UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4 
Page 17 

 
  مرفق

د الجینیة والتقاسم العادل والمنصف مشروع البروتوكول بشأن الحصول على الموار
  الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي للمنافع

  ، في هذا البروتوكولإن األطراف
  ،"االتفاقیة" أطرافا في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، المشار إلیها فیما بعد باسم هاوصفب

حد األهداف  أهو نصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة أن التقاسم العادل والمإذ تشیر إلى
 الثالثة الرئیسیة لالتفاقیة،

ها بتحقیق  الحقوق السیادیة للدول على مواردها الطبیعیة ووفقا ألحكام االتفاقیة والتزامٕواذ تؤكد من جدید[
 ]یة، من االتفاق21 و20 و19 و16 و15و) ي(8 وخاصة المواد ،الثالثةأهدافها 

وتقاسم المنافع الناشئة عن [ من االتفاقیة بشأن الحصول على الموارد الجینیة 15 المادة إلى ٕواذ تشیر كذلك
  ،]استخدامها

ّواذ تسلم لبناء قدرات البحث ،  بالمساهمة المهمة التي یقدمها للتنمیة المستدامة نقل التكنولوجیا والتعاونٕ
   من االتفاقیة،19 و16د الجینیة في البلدان النامیة، وفقا للمادتین  من أجل إضافة قیمة إلى الموارواإلبتكار

 والتقاسم العادل ، أن التوعیة العامة بالقیمة االقتصادیة للنظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجيٕواذ تعتقد[
  ]ستخدام المستدام،والمنصف لهذه القیمة االقتصادیة مع رعاة التنوع البیولوجي هو الحافز األولي المتاح للحفظ واال

 الصادر عن مؤتمر األطراف الذي اعتمد بموجبه مبادئ بون التوجیهیة بشأن 6/24 المقرر ٕواذ تشیر إلى
  الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

والفریق [صول وتقاسم المنافع  الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحشروط تكلیف تشیر إلى ٕواذ[
 دال 7/19الواردة في المقرر ] واألحكام ذات الصلة) ي(8المخصص للمادة العامل بین الدورات المفتوح العضویة 

صكوك لتنفیذ أحكام /بهدف اعتماد صكوالتفاوض بشأنه  نظام دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع إعدادتدعو إلى و
  ]االتفاقیة على نحو فعال وتحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة،من ) ي(8 والمادة 15المادة 

 اللذین كلفا الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول 9/12 و8/4 إلى المقررین كذلكٕواذ تشیر [
 في أقرب وقت ممكن قبلوالتفاوض بشأنه  النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع عداد إتماموتقاسم المنافع بإ

  ]االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة،
  ] أهمیة إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة فیما یتعلق بهذا البروتوكول،ٕواذ تالحظ[

جوهانسبرغ، ( خطة التنفیذ التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة ٕواذ تشیر كذلك إلى
التنوع البیولوجي، مع مراعاة مبادئ بون للتفاوض، ضمن إطار اتفاقیة "إلى العمل دعت ، التي )2002أیلول /سبتمبر

التوجیهیة، من أجل وضع نظام دولي لتعزیز وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
  ،"الجینیة
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ّواذ تسلم[ یة لألغذیة والزراعة فضال عن وراثرد الالبلدان فیما یتعلق بالمواجمیع  باالعتماد المتبادل بین ٕ

تخفیف الطابعها الخاص وأهمیتها لتحقیق األمن الغذائي في جمیع أنحاء العالم وللتنمیة المستدامة للزراعة في سیاق 
 لمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة بالدور األساسي ل منها واعترافا، الفقر وتغیر المناخمن وطأة
  ]في هذا الصدد،التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة  ألغذیة والزراعةوهیئة الموارد الوراثیة ل والزراعة

ّواذ تسلم  بأهمیة الموارد الجینیة لألمن الغذائي، والصحة العامة، وحفظ التنوع البیولوجي، والتخفیف من تغیر ٕ
  المناخ والتكیف معه،

  ] وسماته الممیزة ومشاكله التي تحتاج إلى حلول ممیزة،،ولوجي الزراعي بالطابع الخاص للتنوع البیمّلتسٕواذ [
بالعمل على مستخدمي هذه الموارد من التزام  لسمات الخاصة للموارد الجینیة ینبغي أال تنقص بأن امّلتسٕواذ [

  ] هذه الموارد،تستخدما كلماالتقاسم العادل والمنصف للمنافع 
 وتقاسم المنافع في المساهمة نحو حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه بالدور المحتمل للحصولٕواذ تعترف 

  المستدام، والقضاء على الفقر، والتنمیة المستدامة، وبالتالي المساهمة في تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة،
مرتبطة المعارف التقلیدیة ال] الحصول على[من االتفاقیة من منظور اتصالها بـ) ي(8 المادة ٕواذ تشیر إلى

لجمیع ] [للمنافع[المنصف ] العادل و[والتقاسم ] وخارج الموقع الطبیعي] [داخل الموقع الطبیعي[بالموارد الجینیة 
  الناشئة عن استعمال هذه المعارف، ] المنافع

 بالصلة بین الحصول على الموارد الجینیة، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ٕواذ تعترف
  ذه الموارد،استخدام ه

ّواذ تسلم  بأهمیة توفیر الیقین القانوني فیما یتعلق بالحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف ٕ
  للمنافع الناشئة عن استخدامها،

ّواذ تسلم كذلك في التفاوض لوضع شروط متفق علیها بصورة ] المساواة]] [والعدل[اإلنصاف [ بأهمیة تعزیز ٕ
  ي الموارد الجینیة ومستخدمیها،متبادلة بین مقدم

وأهمیة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة ) 2005( اللوائح الدولیة الصحیة تأخذ بعین االعتبارٕواذ [
  ]ضمان الحصول على مسببات األمراض البشریة للتأهب في مجال الصحة العامة وألغراض االستجابة،

ّواذ تسلم[ عب دورا هاما في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة بأن حقوق الملكیة الفكریة تل] وتؤكد [ٕ
 وأن هذه الحقوق یجب أن تدعم بعضها ، ومشتقاتها والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها،عن استخدام الموارد الجینیة

  ]البعض وأال تتعارض مع األهداف الثالثة لالتفاقیة،
 منح حقوق الملكیة الفكریة أو فيره على أنه یؤثر  أنه لیس في هذا البروتوكول ما یمكن تفسیٕواذ تؤكد[
  ]ممارستها،

ّواذ تسلم  بغیة بأن الصكوك الدولیة المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع ینبغي أن تساند الواحدة منها األخرى ٕ
  تحقیق أهداف االتفاقیة،
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ّواذ تسلم[ یات، بما فیها ضمن غیرها،  باألعمال الجاریة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في مختلف المنتدٕ

 التابعة لمنظمة ألغذیة والزراعة، وهیئة الموارد الوراثیة للمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةا
، وفریق األمم المتحدة العامل المفتوح العضویة غیر الرسمي المخصص للتنوع مم المتحدة لألغذیة والزراعةاأل

وباء البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الوالیة الوطنیة، والفریق العامل المعني بالتأهب لمكافحة البیولوجي 
  ] التابع لمنظمة الصحة العالمیة،األنفلونزا

 باألعمال الجاریة في اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الجینیة والمعارف مّلتسٕواذ [
 أن هذا البروتوكول سیكون البروتوكول الشامل ٕواذ تالحظللمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، التابعة لفولكلور التقلیدیة وا

المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع وأن المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ینبغي أن تستخدم هذا البروتوكول كأساس 
  ]ألعمالها الجاریة،

لمعاهدة الدولیة بشأن األطراف بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ بموجب ا إلى النظام المتعدد ٕواذ تشیر[
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع له صفة االلزام القانوني بوصفه صكا دولیا الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

  ]أنشئ بما یتماشى مع االتفاقیة،و
تؤكد الحاجة إلى المشاركة نساء في الحصول وتقاسم المنافع و أیضا بالدور الحیوي الذي تلعبه المّلٕواذ تس[

  ]الكاملة للنساء في جمیع مستویات صنع السیاسات وتنفیذها من أجل حفظ التنوع البیولوجي،
  التنفیذ الفعال ألحكام الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقیة،] تعزیز] [دعم[ مواصلة وتصمیما منها على

متبادلة بین الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة والطابع المتالزم لهذه الموارد بالنسبة  العالقة الٕواذ تالحظ[
  ]للمجتمعات األصلیة والمحلیة،

 المجتمعات األصلیة والمحلیة وعلى تطویر هذه تمتلكها على أهمیة المعارف التقلیدیة التي ٕواذ تشدد[
  ] لعناصره،المعارف لحفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام

ّواذ تسلم ] التي یمكن أنیا أو كتابیا هشف[المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة ] توافر[ بتنوع ظروف ٕ
  ،] اإلقتضاءوالبلدان، حسب[المجتمعات األصلیة والمحلیة ] وتطورها [تحوزها] تملكها،[

للمجتمعات ] لألشخاص و] [ائمةالحقوق الق] [أي حقوق موضوعة] [ٕواذ تؤكد] [ٕواذ تأخذ في الحسبان[
، رهنا [ وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة الموارد الجینیةعلى] في القانون الوطني] [والبلدان[األصلیة والمحلیة 

  ،]]حسب االقتضاء، إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیةو[ات الوطنیة حیثما ینطبق األمر بالتشریع
رهنا [نه في أثناء الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة، إٔواذ تضع في اعتبارها 

 ،للمجتمعات األصلیة والمحلیة]  و،لألشخاص[یحق ]] وبما یتمشى وااللتزامات الدولیة،[بالتشریعات الوطنیة، 
]  المجتمعیةٕالتها واجراءاتهاوقوانینها، وقوانینها العرفیة، وبروتوكو[، ]وقوانینها الوطنیة[، بما یتمشى ]والبلدان[
، حسب االقتضاء، تحدید الحائزین الشرعیین للمعارف داخل مجتمعاتهم األصلیة ]على مستوى المجتمعاإلجراءات [

  .والمحلیة
ّواذ تسل[  بأن هذا البروتوكول واالتفاقات الدولیة األخرى ذات الصلة بهذا البروتوكول ینبغي أن تدعم بعضها مٕ
  ]البعض،
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تغیر في حقوق طرف ما أو أي  على أنه ال یجب تفسیر هذا البروتوكول على أنه یعني ضمنا دٕواذ تشد[

  ] بموجب أي اتفاقات دولیة قائمة،هالتزامات
  ] أن السرد الوارد أعاله ال یهدف إلى إلحاق هذا البروتوكول بأي اتفاقات دولیة أخرى،ٕواذ تفهم[
ٕواذ تفهم خر آیهدف إلى إلحاق هذا البروتوكول بأي اتفاق دولي  أنه لیس في السرد الوارد أعاله ما ٕواذ تفهم[

التفاقیة على نحو في ا أن هذا البروتوكول هو الصك الشامل لتنفیذ األحكام المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع كذلك
  ]فعال،

 والمحلیة في المملوكة للمجتمعات األصلیةلیس في هذا البروتوكول ما یفسر على أنه یقلل أو یلغي الحقوق [
  ] أو في المستقبل،الوقت الراهن

  :قد اتفقت على ما یلي

  1المادة 

 الهدف

إن الهدف من هذا البروتوكول هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة، بما 
 الصلة بصورة مالئمة، مع في ذلك عن طریق الحصول بصورة مالئمة على الموارد الجینیة ونقل التكنولوجیات ذات

األخذ في الحسبان جمیع الحقوق على هذه الموارد والتكنولوجیات، وعن طریق التمویل المالئم، مما یسهم بالتالي في 
  .حفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام لعناصره

  21المادة 

  استخدام المصطلحات
  :ألغراض هذا البروتوكول

  تفاقیة؛مؤتمر األطراف في االیعني " مؤتمر األطراف"  )أ(
تعنــي منظمــة مكونــة مــن دول ذات ســیادة فــي منطقــة معینــة،  "منظمــة التكامــل االقتــصادي اإلقلیمــي"  )ب(

 لهــا حــسب األصــول رحـُصــختــصاص فـي المــسائل التــي ینظمهــا هــذا البروتوكـول، والتــي نقلـت إلیهــا دولهــا األعــضاء اال
  نضمام إلیه؛ه أو االالموافقة علیأو قبوله أو أو التصدیق علیه البروتوكول  التوقیع على هذا ،ًوفقا لنظامها الداخلي

  3المادة 

  مجال التطبیق
التنوع البیولوجي وعلى المنافع  اتفاقیة على الموارد الجینیة الواردة في مجال تطبیقیسري هذا البروتوكول 

ها بعد دخول هذا البروتوكول حیز النفاذ ازتتمت حیالتي [الموارد  ] هذهستخداما] [أي استخدام لهذه[ الناشئة عن
                                                            

  .ه المادةلم یتم التفاوض حول هذ   1
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ویسري هذا البروتوكول أیضا على المعارف ]. أو مشتقاتها] [بالنسبة لطرف ما وتكون أطراف قد قدمت هذه الموارد

التنوع البیولوجي وعلى المنافع الناشئة عن فاقیة ت ا مجال تطبیقضمنالتقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة الواردة 
  .ال هذه المعارفاستعم

  :وال یسري هذا البروتوكول على[
  الموارد الجینیة البشریة؛  )أ

  الموارد الجینیة التي تقع خارج نطاق الوالیة القضائیة الوطنیة؛  )ب
الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة الواردة في المرفق األول بالمعاهدة [الموارد الجینیة   )ج

الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  تستخدم ألغراض المعاهدة  شریطة أنوالزراعة
الدولیة بشأن الموارد الوراثیة المدرجة حالیا ضمن النظام المتعدد األطراف للمعاهدة ] [والزراعة

المعاهدة الدولیة بشأن ُ أو التي تدرج بموجب تعدیل من قبل مجلس إدارة النباتیة لألغذیة والزراعة
  ؛]موارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةال

]  فقط لالستهالك النهائيتستخدم [كسلع متداولة] [الموارد الجینیة عندما تستخدم بمفردها كسلعة[  )د
  ؛]عندما تستخدم كسلع فقط[

ها قبل دخول هذا مرتبطة بالموارد الجینیة التي تمت حیازتالموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة ال  )ه
  لبروتوكول حیز النفاذ؛ا

  مسببات األمراض البشریة؛  )و
 60 وهي المنطقة الواقعة جنوب خط العرض أنتاركتیكاالموارد الجینیة الواقعة في منطقة معاهدة   )ز

  .]جنوبا
  :ویسري هذا البروتوكول أیضا على[
دیة المرتبطة بها التي المنافع الناشئة عن االستخدامات المتواصلة للموارد الجینیة والمعارف التقلی  )أ(
  ها قبل دخول االتفاقیة حیز النفاذ؛تمت حیازت
تمت المنافع الناشئة عن االستخدامات الجدیدة للموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها التي   )ب(

  ها قبل دخول االتفاقیة حیز النفاذحیازت
 60، وهي المنطقة الواقعة جنوب خط العرض اأنتاركتیكالموارد الجینیة الواقعة في منطقة معاهدة   )ج(

  جنوبا؛ 
  .الموارد الجینیة من المناطق البحریة الواقعة خارج حدود الوالیة الوطنیة  )د(

ُعلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول أن یعتمد إجراءات معدلة لتقاسم منافع 
  .]×××رتبطة بها المشار إلیها في الفقرة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة الم
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ها قبل دخول هذا البروتوكول حیز تمت حیازتفي حالة االستخدام المتواصل والجدید للموارد الجینیة التي [

النفاذ، على األطراف أن تشجع المستخدمین على اتخاذ جمیع التدابیر المعقولة للدخول في ترتیبات عادلة ومنصفة 
  .]ارد التي توجد فیها هذه المواد داخل الموقع الطبیعيُمع بلد مقدم المو

   مكررا3المادة 
ال تؤثر أحكام هذا البروتوكول على حقوق والتزامات أي طرف متعاقد ناتجة عن أي اتفاق دولي قائم، إال إذا   -1[

  .تسبب في أضرار خطیرة للتنوع البیولوجي أو تهددهتكانت ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات س
  .] تهدف هذه الفقرة إلى إلحاق البروتوكول بأي صكوك دولیة أخرىال
لیس في هذا البروتوكول ما یمنع األطراف من الدخول في اتفاقات دولیة أخرى ذات صلة وتنفیذها، بما في   -2

ذلك اتفاقات متخصصة أخرى للحصول وتقاسم المنافع، شریطة أن تدعم أهداف االتفاقیة وهذا البروتوكول وال 
  .تعارض معهات

ینفذ هذا البروتوكول والصكوك الدولیة األخرى ذات الصلة بهذا البروتوكول بطریقة داعمة لبعضها البعض،   -3
أو الممارسات الجاریة بموجب المنظمات واالتفاقیات الدولیة ذات ] مع مراعاة األعمال] [بدون اإلخالل باألعمال[[

  .]الصلة
صك وفي الحاالت التي ینطبق فیها . ةكام الحصول وتقاسم المنافع لالتفاقیهذا البروتوكول هو صك تنفیذ أح  -4

البروتوكول وال یتعارض معها، ال یسري هذا دولي متخصص للحصول وتقاسم المنافع یتماشى مع أهداف االتفاقیة و
لمورد الجیني للطرف المتعاقد أو األطراف المتعاقدة في الصك المتخصص فیما یتعلق بابالنسبة هذا البروتوكول 

  .المحدد المشمول بالصك المتخصص وألغراضه

  4المادة 

  التقاسم العادل والمنصف للمنافع
] كــل اســتخدام للمــوارد] [اســتخدام المــوارد[الناشــئة عــن [] مــع الطــرف المقــدم للمــوارد الجینیــة[یــتم تقاســم المنــافع   -1

والمعـارف ] [مـشتقاتها] م والمـستخدم، المنـافع الناشـئة عـن، فـي حالـة االتفـاق المتبـادل بـین المقـد[بما فـي ذلـك [ 2الجینیة
الطـرف المقـدم لهـذه [مـع [بطریقـة عادلـة ومنـصفة ] والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیـة] [التقلیدیة المرتبطة بها

أو، حیثمــا ینطبــق ] [بلــد منــشأ هــذه المــوارد أو مــع األطــراف التــي حــصلت علــى المــوارد الجینیــة وفقــا لالتفاقیــة] [المــوارد
، علـى ] [أو المعـارف التقلیدیـة المرتبطـة بهـا[المجتمع األصلي والمحلـي الحـائز لهـذه المـوارد ] بما في ذلك] [األمر، مع

                                                            
الــصیاغة التالیــة نتیجــة للمناقــشة التــي أجرتهــا مجموعــة مــصغرة أنــشأتها المجموعــة األقالیمیــة للتفــاوض مــن أجــل استكــشاف فهــم    2

واعترفـت المجموعـة المـصغرة أیـضا بـأن االسـتخدام . حـسبما تظهـر فـي البروتوكـول" المـشتقات/استخداما للموارد الجینیـة"مشترك عما یشكل 
خالت للمفاوضـات بـشأن والهـدف مـن الـصیاغة تقـدیم مـد. ه الصیاغة ومكانها سیعتمدان على سیاقها داخـل مـشروع البروتوكـولالمحتمل لهذ
  .البروتوكول
التكــوین البیولـــوجي الكیمیـــائي للمـــادة /التركیـــبیعنـــي إجـــراء البحـــث والتطــویر علـــى /اســتخدام المـــوارد الجینیـــة یتــضمن"

 مــن 2یــة حــسبما هــي معرفــة فــي المــادة حیوي ذلــك مــن خــالل تطبیــق التكنولوجیــا الالمــوارد البیولوجیــة، بمــا فــ/الجینیــة
  ".االتفاقیة، فضال عما یتبع ذلك من تطبیقات وتسویق تجاري
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وعندما یستخدم مورد جیني أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بـه بـدون شـروط ]. [أساس شروط متفق علیها بصورة متبادلة

ئـة مـن المنـافع ئـة فـي الممع األصلي والمحلي المعني نسبة مأو المجت/لة، یستحق بلد المنشأ ومتفق علیها بصورة متباد
  .]]]الناتجة، بما في ذلك أي ملكیة فكریة، إضافة إلى أضرار عقابیة

بهـــدف ] [وفقـــا لهـــذا البروتوكـــول[، حـــسب االقتـــضاء، ]تـــشریعیة أو إداریـــة أو سیاســـاتیة[تتخـــذ األطـــراف تـــدابیر   -2
بهـدف التقاسـم العـادل والمنـصف ] [لضمان التقاسم العـادل والمنـصف للمنـافع] [تقاسم العادل والمنصف للمنافعضمان ال
ث والتطـویر علـى تكوینهـا الجینـي ألغـراض البحـ[الجینیـة ] م للمـواردأي اسـتخدا] [اسـتخدام المـوارد[الناشـئة عـن ] للمنافع

وفقـا لـشروط ] [الكیمیائیـة التـي تحـدث طبیعیـاالمركبات البیولوجیة [] المشتقات[، بما في ذلك من ]والبیولوجي والكیمیائي
المنتجــة مــن خــالل تقنیــات مثــل التعبیــر أو التــضاعف أو الوصــف أو التــرقیم، مــع البلــد ] [[متفــق علیهــا بــصورة متبادلــة

وص علیهـا فـي المرفـق لمنصالمقدم لهذه الموارد، مع األخذ في الحسبان قائمة االستخدامات النموذجیة للموارد الجینیة ا
  .]الثاني

ـــافع الناشـــئة عـــن   -3 ـــة ] أي اســـتخدام للمـــوارد] [اســـتخدام المـــوارد[یـــتم تقاســـم المن والمعـــارف ] [، ومـــشتقاتها[الجینی
علــى أســاس شـروط متفــق علیهـا بــصورة متبادلــة، بمـا فــي ذلـك حــسبما تــنص علیـه االتفاقیــة فــي ] التقلیدیـة المرتبطــة بهـا

ویجوز أن تشتمل المنافع على منافع نقدیة وغیر نقدیة، بمـا فـي ذلـك ]. حسب االقتضاء [19 و16 و15و) ي(8المواد 
  .على سبیل المثال ولیس الحصر، المنافع المذكورة في المرفق األول

لـــضمان ] [وفقـــا لهـــذا البروتوكـــول[تتخـــذ األطـــراف تـــدابیر تـــشریعیة أو إداریـــة أو سیاســـاتیة، حـــسب االقتـــضاء،   -4
بهـدف التقاسـم العـادل والمنـصف ] [بهـدف ضـمان التقاسـم العـادل والمنـصف للمنـافع] [المنـصف للمنـافعالتقاسم العـادل و

أو [المرتبطـــة بـــالموارد الجینیــــة ] أي اســـتخدام للمعـــارف التقلیدیـــة] [اســـتخدام المعـــارف التقلیدیـــة[الناشـــئة عـــن ] للمنـــافع
  ].9، مع مراعاة أحكام المادة [عارف مع المجتمعات األصلیة والمحلیة الحائزة على هذه الم] مشتقاتها

یــتم تقاســم المنــافع الناشــئة عــن المعــارف التقلیدیــة المرتبطــة بــالموارد الجینیــة علــى أســاس شــروط متفــق علیهــا   -5[
بــصورة متبادلــة یمكــن أن تــشتمل علــى منــافع نقدیــة وغیــر نقدیــة بمــا فــي ذلــك، حــسب االقتــضاء، أنــواع تقاســم المنــافع 

  .] األولالمذكورة في المرفق

  5المادة 

  الحصول على الموارد الجینیة
، یخضع الحصول على ]ووفقا لتشریعها الوطني[عند ممارسة الدولة لحقوقها السیادیة على مواردها الطبیعیة   -1

] دللطرف مقدم هذه الموار[للموافقة المسبقة عن علم ] أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بها/مشتقاتها وو[،  الجینیةمواردها
 من 15و) د(9ووفقا للمادتین ] [من االتفاقیة) د(9ووفقا للمادة [، ما لم یقرر هذا الطرف خالف ذلك ]لبلد المنشأ[

  ].االتفاقیة
ما لم یتنازل طرف ما عن حقوقه السیادیة من خالل ] [تتخذ األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم،[  -2

ما یلزم من تدابیر ] ومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، تتخذ األطرافقرار وطني یتاح في غرفة تبادل المعل
  :ما یلي] بهدف[تشریعیة أو إداریة أو سیاساتیة، حسب االقتضاء، 

  ]أن توفر الیقین القانوني والوضوح والشفافیة في متطلباتها الوطنیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛  )أ[(
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معاملة في طلبات الحصول على الموارد الجینیة بین المتقدمین بطلبات أن توفر المساواة في ال) [أ مكررا[(

تتجنب األطراف ] [المحلیین واألجانب المماثلین وبین المتقدمین بطلبات األجانب المماثلین التابعین لمختلف األطراف
القواعد إلى النهوض تطبیق قواعد تمییزیة في البت في تصاریح الحصول باستثناء في الحاالت التي تهدف فیها هذه 

  ]؛]بالبحث والتعلیم المحلي وغیر التجاري بشأن التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة
  ن كیفیة التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؛ع المعلوماتأن توفر   )ب(
حیث التكالیف أن توفر قرارا كتابیا واضحا وشفافا من قبل سلطة وطنیة مختصة بطریقة فعالة من   )ج(

  وخالل فترة زمنیة معقولة؛
أن توفر إجراء مبسطا للحصول على الموارد الجینیة لالستخدام غیر التجاري في البحوث وفقا ) (ج مكررا[(

  ]للقانون الوطني؛
للحصول أو ما یكافئ ذلك ویكون ] [شهادة معترف بها دولیا[أن تنص على إصدار تصریح أو   )د[(

ووضع الشروط [على أن یعمل كدلیل على قرار منح الموافقة المسبقة عن علم ] ب تقدیرهاحس] [معترفا به دولیا
  ]؛]المتفق علیها بصورة متبادلة

أو عملیات للحصول على /أن تحدد معاییر وحیثما ینطبق األمر ورهنا بالتشریعات الوطنیة،   )ه(
   والمحلیة  من أجل الحصول على مواردها الجینیة؛الموافقة المسبقة عن علم أو القبول والمشاركة للمجتمعات األصلیة

في وقت [ٕأن تضع قواعد واجراءات واضحة لإللزام بشروط متفق علیها بصورة متبادلة ووضعها   )و(
  ]:ویمكن أن تتضمن جملة أمور، منها] [وتتضمن[ویجب وضع هذه الشروط كتابة ]. الحصول

  حكما لتسویة المنازعات؛  )1(
  لحقوق الملكیة الفكریة؛ ] أي ملكیة[م المنافع، بما في ذلك شروطا بشأن تقاس  )2(
  شروطا لالستخدام الالحق من جانب طرف ثالث، إن وجدت؛   )3(
  .شروطا بشأن التغییرات في النوایا، عند االقتضاء  )4(

  ]أن توفر إجراءات الطعون اإلداریة أو القضائیة المالئمة؛  )ز[(
بشأن الحصول وتقاسم [وافقة المسبقة عن علم إلى غرفة تبادل المعلومات تتیح األطراف قراراتها بمنح الم  -3

  .11المنشأة بموجب المادة ] المنافع
أو /و[أي من موارده الجینیة ] على الطرف الذي یقرر] [من االتفاقیة، یقرر كل طرف) 1(15وفقا للمادة [  -4

ع لمطلب الحصول على الموافقة المسبقة عن ستخض] [تخضع للموافقة المسبقة عن علم] [أو لن[سوف ] مشتقاتها
بشأن الحصول وتقاسم [وعلى الطرف أن یبلغ غرفة تبادل المعلومات ] [. من االتفاقیة،) 5(15علم بموجب المادة 

  .بذلك، مع أي معلومات مصاحبة] المنافع
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   مكررا5المادة 

  الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة
ألطراف تدابیر تشریعیة أو إداریة أو سیاساتیة، حسب االقتضاء، بهدف ضمان الحصول على تتخذ ا  -1

التي تحوزها المجتمعات األصلیة والمحلیة بموافقة مسبقة ] أو مشتقاتها[المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة 
، وأن یستند الحصول ]تشریعاتها الوطنیة] ا لـوفق] [رهنا بـ[[عن علم أو قبول ومشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة 

  .إلى شروط متفق علیها بصورة متبادلة
تتخذ األطراف تدابیر مالئمة وفعالة ومتناسبة بهدف ضمان أنه تم الحصول على المعارف التقلیدیة   -2[

  .1المستخدمة داخل والیتها القضائیة واستخدامها وفقا للفقرة 
یة أو قانونیة مالئمة وفعالة ومتناسبة للتصدي لحاالت عدم االمتثال للتدابیر تتخذ األطراف تدابیر إدار  -3

  .1المعتمدة وفقا للفقرة 
  .]1في حاالت االنتهاك المزعوم للفقرة ] ، رهنا بالقانون الوطني ووفقا له[تتعاون األطراف   -4

  6المادة 

  وحاالت الطوارئ] غیر التجاري[اعتبارات تتعلق بالبحث [
  :اف القیام بما یلي، لدى إعداد وتنفیذ تشریعها الوطني بشأن الحصول وتقاسم المنافععلى األطر

لتسهیل ] [البحث غیر التجاري،، بما في ذلك تدابیر مبسطة بشأن الحصول لغرض [تهیئة الظروف   )أ(
لبیولوجي واالستخدام المتعلقة بالتنوع البیولوجي، نظرا ألهمیة حفظ التنوع ا] غیر التجاریة[تعزیز وتشجیع البحوث و

  التنوع البیولوجي؛من اتفاقیة ) ب(12لمادة المستدام لعناصره مع األخذ في الحسبان ا
إیالء االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ، بما في ذلك التهدیدات الخطیرة للصحة العامة أو األمن [  )ب(

] الموارد الجینیة] [مسببات األمراض[فوري على توفیر حصول .] [الغذائي أو التنوع البیولوجي، وفقا للتشریع الوطني
التي تقع أیضا داخل مجال التطبیق للمنظمات واالتفاقیات الدولیة ذات الصلة، مثل منظمة الصحة العالمیة، أو 
االتفاقیة الدولیة لحمایة النباتات، أو المنظمة العالمیة لصحة الحیوان والتي تهم عامة الجمهور لصحة البشر أو 

نات أو النباتات، بالطرائق ولالستخدامات المنصوص علیها في القواعد أو اإلجراءات أو الممارسات القائمة الحیوا
والمستقبلیة بشأن تقاسم مسببات األمراض والمنافع ذات الصلة الموضوعة بموجب هذه المنظمات واالتفاقیات الدولیة 

 6أو اإلداریة التي تعترض التنفیذ األمثل لنظام الفقرة /یة وأو الهیكل/، مع األخذ في االعتبار العقبات القانونیة و[
  ؛]]لمنظمة التجارة العالمیة

یة لألغذیة والزراعة ودورها الخاص لألمن الغذائي والتكیف مع تغیر وراثالنظر في أهمیة الموارد ال  )ج(
  المناخ والتخفیف من حدته؛

  .]]مواصلة تطویرهالنظر في نهوج قطاعیة في تنفیذ هذا البروتوكول و  )د(
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ال ینص هذا البروتوكول على أي اعتبار خاص ألي قطاع أو أي استخدام للموارد الجینیة والمعارف [

  ]التقلیدیة المرتبطة بها بدون أحكام مالئمة للتقاسم العادل والمنصف واالمتثال؛
 المتعلقة بالحصول وتقاسم إیالء االعتبار الواجب كي ال تؤثر القوانین أو السیاسات أو التدابیر المحلیة[

  .]المنافع على الموارد البیولوجیة التي یتاجر فیها وتستخدم كسلع

  7المادة 

  المساهمة في الحفظ واالستخدام المستدام
تشجع األطراف المستخدمین والمقدمین على توجیه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة نحو حفظ 

  .المستدام دعما ألهداف االتفاقیةالتنوع البیولوجي واستخدامه 

  8المادة 

   عبر الحدودالتعاون
واحد، طرف أكثر من  داخل إقلیم الموقع الطبیعي فيجینیة الموارد نفس الفي الحاالت التي توجد فیها   -1

ق مع مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة المعنیة، حیثما ینطب  إلى التعاون، حسب االقتضاء، األطرافتسعى هذه
  .تنفیذ هذا البروتوكولبغیة األمر، 

في حالة تقاسم نفس المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة بین مجتمع واحد أو أكثر من المجتمعات   -2
األصلیة والمحلیة في عدة أطراف، تسعى هذه األطراف إلى التعاون، حسب االقتضاء، مع مشاركة المجتمعات 

  .، بغیة تنفیذ هدف هذا البروتوكولاألصلیة والمحلیة المعنیة

  9المادة 

  المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة
قوانین ] [اإلجراءات المجتمعیة] [هذه المادة] [هذا البروتوكول[ تنفیذ التزاماتها بموجب في األطراف، تراعي  -1

 فیما حسبما ینطبق األمر،] ءاتها المجتمعیة،ٕالعرفیة، وبروتوكوالتها واجرا هاقوانینالمجتمعات األصلیة والمحلیة، و
  .]أو مشتقاتها [یتعلق بالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة

بإنشاء آلیات إلبالغ المستخدمین لمجتمعات األصلیة والمحلیة المعنیة، الفعالة لمشاركة الب  األطرافتقوم  -2
، بما في ذلك التدابیر التي تتاح [عن التزاماتهم ] أو مشتقاتها[لجینیة المحتملین للمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد ا

بالحصول على هذه المعارف ] 11بموجب المادة ] بشأن الحصول وتقاسم المنافع[من خالل غرفة تبادل المعلومات 
  .والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف

تضاء، إلى دعم إعداد المجتمعات األصلیة والمحلیة، بمن في ذلك نساء هذه تسعى األطراف، حسب االق  -3
  :المجتمعات، لما یلي
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أو  [معارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیةحصول على ال فیما یتعلق بالیةبروتوكوالت مجتمع  )أ(
  ؛والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف] مشتقاتها

 دنیا للشروط المتفق علیها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة متطلبات  )ب(
  ؛]أو مشتقاتها [عن استخدام المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة

وارد  تعاقدیة نموذجیة لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقلیدیة المرتبطة بالمبنود  )ج(
  .]أو مشتقاتها [الجینیة

، [ للموارد الجینیة مألوف لدى تنفیذها لهذا البروتوكول، االستخدام ال]بقدر اإلمكان [قید األطراف،ُ تال  -4
 وفیما بینها وفقا ألهداف المجتمعات األصلیة والمحلیةداخل وتبادلها المرتبطة بها تقلیدیة المعارف الو] ومشتقاتها
  .االتفاقیة

مستخدمي المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة ] ، حسب االقتضاء[األطراف ] تتطلب[ ]جعتش[  -5[
 ]جمیع[على اتخاذ ] التي حصل علیها ذلك المستخدم من مصدر بخالف مجتمع أصلي أو محلي[ ]للجمیعالمتاحة [

الحائزین دلة ومنصفة لتقاسم المنافع مع  للدخول في ترتیبات عا]، بما في ذلك العنایة الواجبة، [التدابیر المعقولة
  ].]داخل مجتمعاتها األصلیة والمحلیة [ المعارف]لهذه] [تلكل[ ]الشرعیین[

  10المادة 

  نقاط االتصال الوطنیة والسلطات الوطنیة المختصة
حة  بإتاوتقوم نقطة االتصال الوطنیة.  كل طرف نقطة اتصال وطنیة معنیة بالحصول وتقاسم المنافعیعین  -1

  :المعلومات على النحو التالي
، بما في ذلك المشتقات، لحصول على الموارد الجینیةالذین یسعون إلى اطلبات المقدمي في حالة   )أ(

شروط متفق علیها بصورة متبادلة، بما في وضع إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم ومعلومات عن 
  ؛ذلك تقاسم المنافع

المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد لحصول على الذین یسعون إلى اطلبات المقدمي في حالة   )ب(
معلومات عن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو القبول أو المشاركة، حسب حیثما أمكن، الجینیة، 

  تقاسم المنافع؛االقتضاء، للمجتمعات األصلیة والمحلیة ووضع شروط متفق علیها بصورة متبادلة بما في ذلك 
السلطات الوطنیة المختصة، والمجتمعات األصلیة والمحلیة المعنیة وأصحاب معلومات عن   )ج(

  .المصلحة المعنیین
  .وتكون نقطة االتصال الوطنیة مسؤولة عن عملیات االتصال باألمانة

كون السلطات وت. یعین كل طرف سلطة وطنیة مختصة واحدة أو أكثر معنیة بالحصول وتقاسم المنافع  -2
الواجبة التطبیق، عن منح حق الوطنیة  اتیةالوطنیة المختصة مسؤولة، وفقا للتدابیر التشریعیة أو اإلداریة أو السیاس

 ومسؤولة عن اإلبالغ عن ، إصدار دلیل كتابي یفید باستیفاء متطلبات الحصولاإلقتضاء ، أو عندالحصول
  .شروط متفق علیها بصورة متبادلةٕوابرام لموافقة المسبقة عن علم  اىات المنطبقة للحصول علتطلباإلجراءات والم
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  . للقیام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنیة المختصةا واحدایجوز أن یعین طرف ما كیان  -3
بمعلومات عن وسیلة ، بالنسبة له هذا البروتوكول بدء نفاذ ال یتجاوز موعد كل طرف األمانة، في یبلغ  -4

وفي الحاالت التي یعین فیها طرف . هلدیصة تخموالسلطة أو السلطات الوطنیة الالوطنیة نقطة االتصال ل باالتصا
ن ع، علیه أن یرسل إلى األمانة، مرفقا بإخطاره معلومات ذات صلة  واحدةما أكثر من سلطة وطنیة مختصة

ومات، كحد أدنى، أي سلطة مختصة  المعلهذه بین، تینطبق األمروحیثما . مسؤولیة كل سلطة من هذه السلطات
الوطنیة  االتصال ةبأي تغییرات في تعیین نقطفورا یبلغ كل طرف األمانة و.  المطلوبةعن الموارد الجینیةمسؤولة 
  .هاالسلطة أو السلطات الوطنیة المختصة لدیه أو مسؤولیاتب وسیلة االتصالأي تغییر في بلدیه أو 

 من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 4ة عمال بالفقرة  األمانة المعلومات الواردتتیح  -5
  .المنافع

  11المادة 

  تقاسم المعلوماتوغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
تبادل الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلیة غرفة بشأن معلومات التنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل   -1

 المعلومات المتعلقة بالحصول قاسموتعمل الغرفة كوسیلة لت.  من االتفاقیة18 من المادة 3الفقرة المعلومات بموجب 
  .بتنفیذ هذا البروتوكول التي یتیحها كل طرفذات الصلة بصفة خاصة، المعلومات توفر، و. وتقاسم المنافع

علومات بشأن الحصول وتقاسم رفة تبادل الملغ كل طرف یتیح ]بدون اإلخالل بحمایة المعلومات السریة،[  -2
، فضال عن المعلومات المطلوبة عمال بالمقررات التي یتخذها  [بموجب هذا البروتوكولة المنافع أیة معلومات مطلوب

  : وتشتمل المعلومات على].مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛] ذات الصلة[ اتیةسالسیاوالتدابیر التشریعیة واإلداریة ] جمیع[  )أ(
  الوطنیة المختصة؛) السلطات(معلومات عن نقطة االتصال الوطنیة والسلطة   )ب(
  ]أي اتفاقات أو ترتیبات ثنائیة أو إقلیمیة أو متعددة األطراف؛) ب مكررا[(
قرارات المتعلقة بمنح الموافقة ال] [عند منح الحصول، القرارات المتعلقة بالموافقة المسبقة عن علم[  )ج(

  ؛]للحصول على الموارد الجینیة، حسب االقتضاء وحیثما ینطبق األمر] [المسبقة عن علم
معلومات عن الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، وخاصة تلك التي تتعلق بترتیبات تقاسم ) ج مكررا[(

  ].المنافع
  :]ویجوز أن تتضمن المعلومات اإلضافیة ما یلي  -3[

ٕوبروتوكوالتها واجراءاتها المجتمعیة، حسب  العرفیة هاقوانینقوانین المجتمعات األصلیة والمحلیة و[  )أ(
 داخل البلد ]اإلجراءات على مستوى المجتمعات، حسب االقتضاء، للمجتمعات األصلیة والمحلیة] [ المطبقةاالقتضاء،

  نیة؛فیما یتعلق بالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجی
  ]السلطات المختصة المعنیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة؛) أ مكررا[(
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   تعاقدیة نموذجیة؛بنود  )ب(
  الطرائق واألدوات المعدة لرصد الموارد الجینیة؛  )ج(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(

 تشغیل طرائق في ،ألول في اجتماعه ا،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولینظر   -4
، ویتخذ قرارات أنشطتهاالمتعلقة بتقاریر ال، بما في ذلك ]بشأن الحصول وتقاسم المنافع[غرفة تبادل المعلومات 

  .ید االستعراض بعد ذلكوتبقى ق بشأنها،

  12المادة 

  لحصول وتقاسم المنافعلالوطني ] الدولي و[االمتثال للتشریع 
] ، مشتقاتها[الموارد الجینیة [یتم الحصول على أن تهدف إلى ة وفعالة ومتناسبة األطراف تدابیر مالئمتتخذ   -1

للموافقة المسبقة عن علم ومع وضع شروط وفقا  المستخدمة داخل والیتها القضائیة] والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها
 ]للطرف األخر[ل وتقاسم المنافع لحصول ةمحلیال حسبما تنص علیه المتطلبات التنظیمیة ،متفق علیها بصورة متبادلة

  .]لبلد منشأ[
لمعالجة  مالئمة وفعالة ومتناسبة ]تشریعیة أو إداریة أو سیاساتیة] [یةقانونإداریة أو [تتخذ األطراف تدابیر   -2

ان یجوز أن تمتنع األطراف من اتخاذ مثل هذه التدابیر إذا ك [.1حاالت عدم االمتثال للتدابیر المعتمدة وفقا للفقرة 
اإلطار المحلي للحصول وتقاسم المنافع لبلد أخر یقدم الموارد الجینیة التي تم سوء تخصیصها وقت سوء التخصیص 

  ).]2(5ال یتوافق مع المادة 
، لالتفاقیة ] [للتشریع الوطني[ في حاالت االنتهاك المزعوم ]،، حسب االقتضاء[تتعاون األطراف  -3

  .]لبلد المنشأ [لموارد الجینیةمقدم ا ]للطرف] [لبلدل[فع للحصول وتقاسم المنا ]]والبروتوكول

  13المادة 

   واإلبالغ عنه]وتتبعه] [والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها[ رصد استخدام الموارد الجینیة
، ومشتقاتها والمعارف التقلیدیة  [تتخذ األطراف، حسب االقتضاء، تدابیر لرصد استخدام الموارد الجینیة  -1

لمتطلبات الموافقة المسبقة عن علم [االمتثال ]] ، جملة أمور منها[لدعم ] [وتتبعه واإلبالغ عنه] [ بهاالمرتبطة
وبناء الثقة بین [من أجل تعزیز الشفافیة ) [1(12بموجب المادة ] [لدعم تنفیذ] [والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة

  :دابیر علىالتهذه تشتمل ] یمكن أن[و]]. مقدمي ومستخدمي الموارد
] لإلفصاح] [إلزامیة[ات تطلبمتحدید و] مالئمة[إنشاء نقاط تفتیش ] ،، حسب االقتضاء[تحدید و  )أ(

 ]5من المادة ) د(2منحت وفقا للفقرة ] أو مستندات مماثلة[شهادات ] تصاریح أو[أي ] [ بما في ذلك،] [للمعلومات[
  :]، على سبیل المثالفي[

  في البلد المستخدم؛السلطة الوطنیة المختصة   )1(
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   العامة؛موال من األّ تمول البحوث التيمؤسسات  )2(
  الكیانات التي تنشر نتائج البحوث المتعلقة باستخدام الموارد الجینیة؛  )3(
  ؛]براءات االختراع وأنواع النباتات] [الملكیة الفكریةفحص [مكاتب   )4(
المشتقة من الموارد [لمنتجات على اة  الرقابیة أو التسویقیةالسلطات التي تمنح الموافق  )5(

  ].]الناشئة من استخدام الموارد الجینیة أو مشتقاتها] [الجینیة
المجتمعات األصلیة والمحلیة، بما في ذلك سلطاتها المختصة المعنیة، المرخصة بمنح ) [ مكررا5(

  .]الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة
 شهادة ]تصریح أو[ تفید بأنه تم منح ]نیةالبحسن [عن طریق تقدیم أدلة ] اإللزامیة[ات اإلفصاح لبتطیجب الوفاء بم[
لموافقة مسبقة عن علم وشروط متفق علیها بصورة متبادلة حسبما ]] [5من المادة ) د(2للفقرة [ وفقا ]وقت الحصول[

  ]؛]هو منصوص علیه بموجب التشریع الوطني
ستخدمي ومقدمي الموارد الجینیة بإدراج أحكام في الشروط المتفق علیها م] تشجیع] [مطالبة[[  )ب(

  بصورة متبادلة لتقاسم المعلومات بشأن تنفیذ هذه الشروط، بما في ذلك من خالل متطلبات اإلبالغ؛
وتتبعه  [الموارد الجینیة استخدام اتصال فعالة من حیث التكالیف لرصدونظم  أدوات استخدامتشجیع   )ج(

  .]غ عنهواإلبال
أو ] [التي قدمت[قواعد بیانات تتضمن معلومات عن الموارد الجینیة ] إنشاء] [حسب االقتضاء،[  )د[(

  ].]أن تكون قد قدمت] یمكن] [من المحتمل[
من المادة ) د(2وفقا للفقرة ] في وقت الحصول[تصدر ] أو وثیقة مماثلة]] [أو شهادة] [تصریح] [أي[یشكل [  -2
] 5 من المادة 3للفقرة [وفقا [، ]بشأن الحصول وتقاسم المنافع[في غرفة تبادل المعلومات ] وتتاح[] وتكون مسجلة[، 5
  .معترف بها دولیا ]لقانون الوطنيل[، تشكل شهادة امتثال ]]11من المادة ) ج(2للفقرة [
تم /الحصول علیه[[تكون شهادة االمتثال المعترف بها دولیا دلیال على أن المورد الجیني قید البحث قد تم   -3

وبإبرام شروط متفق علیها ] ، حیثما ینطبق األمر[ للموافقة المسبقة عن علم ]وفقا] واستخدامه[وحیازته ] الحصول علیه
] بلد منشأ] [المقدم لـ] [الطرف] [البلد[بصورة متبادلة، حسبما ینص علیه التشریع الوطني للحصول وتقاسم المنافع في 

  .]عن طریق تقدیم شهادة معترف بها دولیا] اإللزامیة[ویكون الوفاء بمتطلبات اإلفصاح ]. [قاتهأو مشت[لمورد الجیني ا
عنـدما ال [المعلومـات التالیـة كحـد أدنـى ] أو مـا یماثلهـا[أن تتضمن الشهادة المعترف بها دولیـا ] یمكن] [یجب[  -4[

  ]:تكون سریة
  اسم السلطة الوطنیة التي أصدرتها؛  )أ(
  ّالمقدم؛تفاصیل عن   )ب(
  ]رمز أبجدي رقمي فرید ومشفر لتعریف الهویة؛[  )ج(
المعــارف ] حقــوق حــائزي] [المجتمعــات األصــلیة والمحلیــة صــاحبة الحــق الــشرعي فــي[تفاصــیل عــن [  )د(

  ]، حسب االقتضاء؛]داخل المجتمعات األصلیة والمحلیة[التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة 
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  تفاصیل عن المستخدم؛  )ه(
  ؛]أو ما یماثلها[في الشهادة ] أو المشتقات الواردة/الموارد الجینیة و] [الموضوع الوارد[  )و(
  ]لنشاط الحصول؛] أو المراجع الجغرافیة/و[الموقع الجغرافي [  )ز(
  ؛ بصورة متبادلةالشروط المتفق علیها] بإبرام[تأكید یفید ] [وصلة بـ[  )ح(
  ؛] مسبقة عن علم، حیثما ینطبق األمرتأكید یفید بالحصول على موافقة) [ح مكررا(
  ؛]، حیثما ینطبق األمر[االستخدامات المسموح بها وقیود االستخدام   )ط(
  شروط التحویل إلى أطراف ثالثة؛  )ي(
  .]تاریخ اإلصدار  )ك(

الذي یعقد بعد دخول هذه [في هذا البروتوكول العامل كاجتماع لألطراف ] األول[مؤتمر األطراف على   -5[
لشهادة االمتثال المعترف ] لـنظام[أن ینظر في طرائق إضافیة ] [أن یقرر بشأن أدنى محتوى[، ]توكول حیز النفاذالبرو

  .]بها دولیا، مع مراعاة الحاجة إلى تقلیل تكالیف التعامالت وضمان الجدوى والطابع العملي والمرونة

  ا مكرر13المادة [

  عدم االمتثال لمتطلبات اإلبالغ اإللزامیة
في الحاالت التي تستند فیها الدعوى أو المصدر ا لم یفصح المستخدم عن المعلومات ذات الصلة ببلد المنشأ إذ

  :مباشرة إلى الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها أو یرفض القیام بذلك
  ون الساري؛ینبغي إتاحة فرصة للمستخدم لمعالجة الموقف خالل فترة زمنیة محددة بموجب القان  )أ(
  .]إذا استمر المستخدم في عدم اإلبالغ، یتوقف مواصلة النظر في الطلب  )ب(

  14المادة 

  االمتثال للشروط المتفق علیها بصورة متبادلة
تشجع مقدمي ومستخدمي الموارد الجینیة ، أن 5من المادة ) 1)(و(2على األطراف، لدى تنفیذها للفقرة   -1
على إدراج ] المرتبطة بالموارد الجینیة[والمعارف التقلیدیة ]  المرتبطة بهاتقلیدیةالف معارالأو /و] [أو مشتقاتها/و[

  : هذه األحكامتتضمن، حسب االقتضاء، لتغطیة تسویة المنازعات، وأحكام بشأن الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة
  عات؛منازتسویة اللعملیات أي  ستخضع لهاالوالیة القضائیة التي   )أ(
  أو/ ولقانون الواجب التطبیق؛ا  )ب(
  .زعات بطرائق بدیلة، مثل الوساطة أو التحكیمانمخیارات لتسویة ال  )ج(

ات الوالیة القضائیة تطلبمو تفق، بما یة بموجب نظمها القانونیالعدالة إمكانیة اللجوء إلى إتاحةاألطراف تكفل   -2
  .یها بصورة متبادلةزعات الناشئة عن الشروط المتفق علانمالمطبقة، في حاالت ال
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 متبادلةعدم االمتثال للشروط المتفق علیها بصورة ب فیما یتعلقعند اإلقتضاء، تتخذ األطراف تدابیر فعالة،   -3[

  :بما في ذلك تدابیر لما یلي
  ؛]بما في ذلك مساعدة للذین یسعون إلى انتصاف قانوني [ اللجوء إلى العدالة]تیسیر[  )أ(
  اذها؛فٕاألجنبیة وانالتحكیم  باألحكام وقراراتاالعتراف المتبادل فیما یتعلق بتشجیع استخدام آلیات   )ب(
  ]]تیسیر التعاون بین األطراف؛  )ج([

 26هذه المادة وفقا للمادة  فعالیة ]العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول[یستعرض مؤتمر األطراف   -4[
  ].من هذا البروتوكول

  ا مكرر14المادة [

  لم الدولي المعني بالحصول وتقاسم المنافعأمین المظا
یتم إنشاء مكتب ألمین مظالم معني بالحصول وتقاسم المنافع لدعم البلدان النامیة والمجتمعات األصلیة والمحلیة في 
. تحدید انتهاكات الحقوق وتوفیر المساعدة التقنیة والقانونیة لضمان سبل االنتصاف الفعالة إلصالح هذه االنتهاكات

نفذ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول هذا الحكم في موعد ال یتجاوز سنتین من دخول هذا وی
  .]البروتوكول حیز النفاذ

  15المادة 

   التعاقدیة النموذجیةبنودال
بنود تعاقدیة نموذجیة  على إعداد وتحدیث واستخدام ، حسب االقتضاء،]تشجع األطراف] [یشجع كل طرف[  -1
بالتعاون مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة [قطاعیة ومتعددة القطاعات للشروط المتفق علیها بصورة متبادلة ] طوعیة[
  .]ذات الصلة] [الرئیسیة[ المستخدمین والمقدمین من القطاعات ]من قبل] [مع[بالتشاور ] [و
 الستخدام البنود التعاقدیة دوریاییما في هذا البروتوكول تقمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف یجري   -2

  .النموذجیة القطاعیة والمتعددة القطاعات

  16المادة 

  أو المعاییر/ وممارساتالأفضل ووالمبادئ التوجیهیة مدونات السلوك 
، حسب االقتضاء، على إعداد وتحدیث واستخدام مدونات السلوك ]تشجع األطراف] [یشجع كل طرف[  -1

بالتعاون مع المنظمات [أو المعاییر فیما یتعلق بالحصول وتقاسم المنافع / وأفضل الممارساتوالمبادئ التوجیهیة و
  .]ذات الصلة] [الرئیسیة[المستخدمین والمقدمین من القطاعات ] من قبل] [مع[بالتشاور ] [الدولیة واإلقلیمیة و
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مدونات السلوك  الستخدام دوریاا في هذا البروتوكول تقییممؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف یجري   -2

في ] ، بالتعاون مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة[وینظر  أو المعاییر/الممارسات وأفضل والمبادئ التوجیهیة والطوعیة 
  .اعتماد مدونات السلوك والمبادئ التوجیهیة وأفضل الممارسات والمعاییر المحددة

  17المادة 

  زیادة التوعیة
 والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها،] ومشتقاتها[بأهمیة الموارد الجینیة  زیادة التوعیةبیر لتتخذ األطراف تدا

  : ما یلي، ضمن جملة أمور أن تشتمل هذه التدابیر علىجوزوی. الحصول وتقاسم المنافعوالمسائل المتعلقة ب
   وهدفه؛الترویج لهذا البروتوكول  )أ(
  ؛ المعنیینصحاب المصلحةوأ والمحلیةللمجتمعات األصلیة تنظیم اجتماعات   )ب(
  ؛المعنیینأصحاب و للمجتمعات األصلیة والمحلیةمكتب مساعدة صیانة إنشاء و  )ج(
  ؛ تعمل على الصعید الوطنيمعلوماتالنشر المعلومات من خالل غرفة تبادل   )د(
 بالتشاور اییرأو المع/ وممارساتالأفضل والمبادئ التوجیهیة و] الطوعیة[ تشجیع مدونات السلوك  )ه(

  ؛ المعنیینأصحاب المصلحةو المجتمعات األصلیة والمحلیةمع 
  .اتخبرلل] والدولي[اإلقلیمي ] الوطني و[ التبادل] حسب االقتضاء، [تشجیع   )و(
حول التزاماتهم ] والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها[تثقیف وتدریب مستخدمي ومقدمي الموارد الجینیة   )ز(

   وتقاسم المنافع؛المتعلقة بالحصول
تنفیذ هذا  مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین في مواصلة  )ح(
  .البروتوكول
  .التوعیة ببروتوكوالت المجتمعات األصلیة والمحلیة ومبادئها التوجیهیةزیادة   )ط(

  18المادة 

  القدرات
تنفیذ هذا لتعزیز الموارد البشریة والقدرات المؤسسیة بناء القدرات وتنمیة القدرات وتتعاون األطراف في   -1

 أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة ال سیماالبلدان النامیة، واألطراف من في على نحو فعال البروتوكول 
قلیمیة ودون اإلعالمیة والمنظمات المؤسسات وال، بما في ذلك من خالل ذات االقتصاد االنتقاليمن بینها، واألطراف 

  .]ومن خالل أصحاب المصلحة اآلخرین، بما في ذلك القطاع الخاص[ القائمة وطنیةالاإلقلیمیة و
 موارد مالیة وفقا ، إلى1، المشار إلیها في الفقرة  في االعتبار التام احتیاجات األطرافأن تؤخذیجب   -2

  .فیذ هذا البروتوكولمن أجل تنالتفاقیة وذلك لبناء القدرات في الألحكام ذات الصلة 
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 احتیاجاتها وأولویاتها الوطنیة من حیث القدرات من خالل تقییمات ذاتیة للقدرات دتحدأن  على األطراف  -3

وعند القیام بذلك، ینبغي أن تدعم األطراف .  فیما یتعلق بتنفیذ هذا البروتوكولالوطنیة، كأساس للتدابیر المالئمة،
صلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین من حیث بناء القدرات، حسبما تحددها احتیاجات وأولویات المجتمعات األ

  .ومع التشدید على احتیاجات وأولویات النساء
من أجل دعم تنفیذ هذا البروتوكول، یجوز أن تتناول بناء القدرات وتنمیة القدرات المجاالت الرئیسیة التالیة   -4

القدرة على التفاوض لوضع شروط ) ب(هذا البروتوكول؛ ] المتثال اللتزاماتا] [تنفیذ[القدرة على ) أ: (ضمن غیرها
ٕالقدرة على إعداد وتطبیق وانفاذ تدابیر تشریعیة أو إداریة أو سیاساتیة بشأن ) ج(متفق علیها بصورة متبادلة؛ 
لى تطویر قدرات األبحاث الموارد الجینیة ع] التي هي منشأ] [التي توفر[قدرة البلدان ) د(الحصول وتقاسم المنافع؛ و

  .مواردها الجینیةلة قیمة إضافالوطنیة لدیها من أجل 
  : جملة أمورعلى ما یلي، ضمن 4إلى  1  من أن تشتمل التدابیر المتخذة وفقا للفقراتیجوز  -5

  التطویر القانوني والمؤسسي؛  )أ(
متفق علیها بصورة  المساواة في المفاوضات، مثل التدریب على التفاوض بشأن شروط تعزیز  )ب(
  متبادلة؛

  ٕرصد وانفاذ االمتثال؛  )ج(
استخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على االنترنت المتاحة في أنشطة الحصول وتقاسم   )د(
  المنافع؛

  ؛تقدیر القیمةتطویر واستخدام طرائق   )ه(
  دراسات تصنیفیة؛وبحوث ما یرتبط به من  و،التنقیب البیولوجي  )و(
  ؛، والبنیة التحتیة والقدرة التقنیة على تسهیل استدامة نقل التكنولوجیا هذال التكنولوجیانق  )ز(
  تعزیز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛  )ح(
  المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛أصحاب المصلحة تدابیر خاصة لزیادة قدرات   )ط(
مع التركیز على تعزیز قدرات نساء هذه دابیر خاصة لزیادة قدرات المجتمعات األصلیة والمحلیة ت  )ي(

الموارد الجینیة والمعارف ] [المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة[فیما یتعلق بالحصول على المجتمعات 
  .]التقلیدیة المرتبطة بها

 ة، والدولیة واإلقلیمیة الوطنیمستویاتعلى الالمتخذة درات بناء القدرات بمبا[ینبغي تقدیم المعلومات المتعلقة   -6
إلى غرفة تبادل ] ومدونات السلوك ومعاییر أفضل ممارسةنموذجیة التعاقدیة ال بالبنود] [،4 إلى 1 وفقا للفقرات
درات المتعلقة بالحصول  والتنسیق بشأن بناء القآزر أوجه التعزیز بغیة ت]بشأن الحصول وتقاسم المنافع[المعلومات 

  .وتقاسم المنافع
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  ا مكرر18المادة 

  نقل التكنولوجیا والتعاون
، وتساهم في برامج البحث والتطویر التقني والعلمي، بما 19 و18 و16 و15تتعاون األطراف، وفقا للمواد 

أن ] وینبغي] [ویجب. [لفي ذلك أنشطة البحوث في مجال التكنولوجیا األحیائیة، كوسیلة لتحقیق هدف هذا البروتوكو
یتضمن هذا التعاون وهذه المساهمة، ضمن أمور أخرى، تدابیر تتخذها األطراف من البلدان المتقدمة التي توفر 

لتعزیز وتشجیع الحصول على ] وتضطلع بها األطراف] [حوافز إلى الشركات والمؤسسات داخل والیتها القضائیة،
بلدان النامیة، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیر النامیة من التكنولوجیا ونقلها إلى األطراف من ال

 من أجل التمكین من تطویر وتعزیز قاعدة تكنولوجیة وعلمیة سلیمة ومستمرة ذات االقتصاد االنتقاليبینها واألطراف 
] في] [مع[طة التعاونیة، حیثما أمكن، األنش] هذه[أن تتم ] وینبغي] [ویجب. [البروتوكولهذا لتحقیق أهداف االتفاقیة و

  .للموارد الجینیة] منشأبلد ال[] البلد المقدم] [البلدان المقدمة[[

   ثالثا18المادة 

  غیر األطراف
تقوم األطراف بتشجیع غیر األطراف على االنضمام إلى هذا البروتوكول والمساهمة بمعلومات مناسبة في   -1

ن األنشطة والمعامالت المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ع] [ل وتقاسم المنافعبشأن الحصو[غرفة تبادل المعلومات 
  .ذات الصلة بالموارد الجینیة والمشتقات داخل والیتها القضائیة

عامالت المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ذات الصلة بالموارد الجینیة یجب أن تتماشى األنشطة والت  -2
  .]ألطراف مع هذا البروتوكول واالتفاقیةوالمشتقات بین األطراف وغیر ا

  19المادة 

  والموارد المالیةالمالیة اآللیة 
  . من االتفاقیة عند النظر في الموارد المالیة الالزمة لتنفیذ هذا البروتوكول20تراعي األطراف أحكام المادة   -1
  .لیة لهذا البروتوكول هي اآللیة المالالتفاقیة] 21المنشأة في المادة [اآللیة المالیة تكون   -2
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في یراعي، 18فیما یتعلق ببناء القدرات المشار إلیها في المادة   -3

 ینظر فیه مؤتمر األطراف، لكي ،2تعلق باآللیة المالیة المشار إلیها في الفقرة إرشاد یهذا البروتوكول، عند تقدیم 
مالئمة ویمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب وجدیدة  [نامیة إلى موارد مالیة البلدان ال منحاجة األطراف

من ] ذات االقتصاد االنتقاليبما في ذلك البلدان [ الجزریة الصغیرة النامیة والدول أقل البلدان نموا ال سیما، و]ٕواضافیة
  .]لمحلیة، بمن فیهم نساء هذه المجتمعاتفضال عن االحتیاجات والمتطلبات المحددة للمجتمعات األصلیة وا [بینها

 أقل البلدان نموا ال سیماالبلدان النامیة، ومن احتیاجات األطراف أیضا  األطراف تراعي، 1في سیاق الفقرة   -4
 مالئمة ویمكن التنبؤ بها موارد مالیةل[، ذات االقتصاد االنتقاليوالدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، واألطراف 
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ات بناء القدرات لدیها ألغراض تطلبتنفیذ موفي جهودها الرامیة إلى تحدید ] ٕاح في الوقت المناسب وجدیدة واضافیةوتت

  .تنفیذ هذا البروتوكول
مؤتمر األطراف، الصادرة عن  إلى اآللیة المالیة لالتفاقیة في المقررات ذات الصلة اإلرشاد الموجهنطبق ی  -5

 ما یقتضیه اختالف الحال، على أحكام هذه مراعاةبل اعتماد هذا البروتوكول، مع بما فیها تلك الموافق علیها ق
  .المادة

هذا أن تقدم األطراف من البلدان المتقدمة موارد مالیة وغیرها من الموارد لتنفیذ أحكام أیضا  یجوز  -6
راف من البلدان النامیة واألطراف  وأن تستفید منها األط،ٕالبروتوكول من خالل قنوات ثنائیة واقلیمیة ومتعددة األطراف

  .ذات االقتصاد االنتقالي

  20المادة 

  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
كاجتماع لألطراف ] في االتفاقیة[یعمل مؤتمر األطراف ]  من االتفاقیة،32 من المادة 2رهنا بأحكام الفقرة [  -1

  .في هذا البروتوكول
قي مؤتمر األطراف تنفیذ هذا البروتوكول قید االستعراض ویتخذ، في حدود والیته، المقررات الالزمة ُ یب- مكررا1[

  .]لتعزیز تنفیذه على نحو فعال
 أي مداوالت التي لیست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقیةیجوز لألطراف في   -2[

وعندما یعمل مؤتمر األطراف كاجتماع .  لألطراف في هذا البروتوكولمؤتمر األطراف العامل كاجتماعلاجتماع 
  ]. األطراف فیهوقفا على بموجب هذا البروتوكول یكون اتخاذ القراراتلألطراف في هذا البروتوكول، 

 أي عضو من أعضاء مكتب یستبدلعندما یعمل مؤتمر األطراف كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول،   -3[
في ذلك الوقت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو تنتخبه  ال یكون اف یمثل طرفا في االتفاقیة، ولكنمؤتمر األطر

  ].هااألطراف في هذا البروتوكول من بین
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تنفیذ هذا البروتوكول قید االستعراض یبقي   -4

 الوظائف المحددة له ویؤدي.  الضروریة لتعزیز تنفیذه على نحو فعالمقرراتالالدوري ویتخذ، في حدود والیته، 
  :یقوم بما یليبموجب هذا البروتوكول و

  رفع توصیات بشأن أیة مسائل ضروریة لتنفیذ هذا البروتوكول؛  )أ(
   ضروریة لتنفیذ هذا البروتوكول؛حسبما تكون الهیئات الفرعیة إنشاء  )ب(
التي تقدمها المنظمات الدولیة والمعلومات ئما، إلى الحصول على الخدمات  حیثما یكون مالالسعي،  )ج(

  تعاون معها؛والوالهیئات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة المختصة واستخدامها 
نظر في هذه المعلومات وال 24 شكل ووتیرة إرسال المعلومات التي یتعین تقدیمها وفقا للمادة تحدید  )د(

  لتي تقدمها أیة هیئة فرعیة؛فضال عن التقاریر ا
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أخرى ، فضال عن أي مرفقات  ومرفقه على هذا البروتوكولتتعدیالفي ال النظر، حسب االقتضاء،  )ه(

  ضروریة لتنفیذ هذا البروتوكول؛واعتمادها، التي تعتبر ، لهذا البروتوكول
  ].أیة وظائف أخرى قد تكون مطلوبة لتنفیذ هذا البروتوكولممارسة [  )و(

 ما یقتضیه اختالف الحال، مراعاةبق النظام الداخلي لمؤتمر األطراف والقواعد المالیة لالتفاقیة، مع یط  -5[
كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول خالف ذلك العامل بموجب هذا البروتوكول، باستثناء إذا قرر مؤتمر األطراف 

  ]. اآلراءتوافقب
في ] [باالقتران مع[ العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تعقد األمانة أول اجتماع لمؤتمر األطراف  -6[

 هذا تاریخ بدء نفاذاالجتماع األول لمؤتمر األطراف المقرر عقده بعد  ]بالتزامن مع] [بالتوازي مع] [نفس وقت
روتوكول وتعقد االجتماعات العادیة الالحقة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا الب. البروتوكول

 االجتماعات العادیة لمؤتمر األطراف، ما لم یقرر مؤتمر ]بالتزامن مع] [بالتوازي مع] [في نفس وقت] [باالقتران مع[
  ]. ذلكخالفاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 

وتوكول في أوقات تعقد االجتماعات االستثنائیة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البر  -7
ذلك ضروریا، أو بناء على طلب في هذا البروتوكول أخرى حسبما یرى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

شهر من أ ستة في غضون ثلث األطراف على األقل بتأیید من من أي طرف، شریطة أن یحظى الطلب مكتوب
  .إرسال األمانة للطلب إلى األطراف

 وأي دولة عضو فیها أو ،مم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة والوكالة الدولیة للطاقة الذریةألأن تكون ا یجوز  -8[
 ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ، لیست طرفا في االتفاقیة،مراقب عنها

 في ذات اختصاصة أو غیر حكومیة  ألي هیئة أو وكالة، سواء وطنیة أو دولیة، حكومی ویجوز.في هذا البروتوكول
مؤتمر من اجتماعات  األمانة برغبتها في حضور اجتماع تغتكون قد أبل و،هذا البروتوكولالمشمولة بالمسائل 

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، أن تحضر على هذا األساس، ما لم یعترض ثلث األطراف 
باستثناء ما هو ، 5 ومشاركة المراقبین إلى النظام الداخلي المشار إلیه في الفقرة ویخضع قبول.  على األقلینالحاضر

  ].منصوص علیه خالف ذلك في هذه المادة

  21المادة [

  الهیئات الفرعیة
 ألي هیئة فرعیة تنشئها االتفاقیة أو تنشأ بموجبها، أن تخدم البروتوكول عمال بمقرر یتخذه مؤتمر یجوز  -1

 تؤدیهااجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، ویحدد اجتماع األطراف في هذه الحالة الوظائف التي األطراف العامل ك
  .هذه الهیئة

 أي مداوالت التي لیست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقیةیجوز لألطراف في   -2
فرعیة في االتفاقیة كهیئة فرعیة لهذا البروتوكول، وعندما تعمل هیئة . الهیئات الفرعیةتلك  اجتماعاتاجتماع من 

  . البروتوكول األطراف فيوقفا على بموجب هذا البروتوكول یكون اتخاذ القرارات



UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4 
Page 38 

 
 أي  یستبدل هیئة فرعیة تابعة لالتفاقیة وظائفها فیما یتعلق بالمسائل الخاصة بهذا البروتوكول،تؤديعندما   -3

في ذلك الوقت طرفا في  ال یكون رعیة یمثل طرفا في االتفاقیة، ولكنعضو من أعضاء مكتب هذه الهیئة الف
  .]بینهاالبروتوكول، بعضو تنتخبه األطراف في البروتوكول من 

  22المادة 

  األمانة
  . من االتفاقیة كأمانة لهذا البروتوكول24تعمل األمانة المنشأة بموجب المادة   -1
 ما مراعاةقیة بشأن وظائف األمانة على هذا البروتوكول، مع  من االتفا24 من المادة 1تنطبق الفقرة   -2[

  ].یقتضیه اختالف الحال
 مؤتمر األطراف بتوی. متى كانت مستقلة األطراف في هذا البروتوكول تكالیف خدمات األمانة حملتت  -3

ریة لتحقیق هذا  ترتیبات المیزانیة الضروفي، في اجتماعه األول،  في هذا البروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف
  .الغرض

  23المادة 

  العالقة باالتفاقیة
]  ما یقتضیه اختالف الحالمراعاةمع  ، [ على هذا البروتوكول]المتعلقة ببروتوكوالتها[تنطبق أحكام االتفاقیة 

  .ما لم ینص على خالف ذلك في هذا البروتوكول

  24المادة 

  الرصد واإلبالغ
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ٕوابالغوجب هذا البروتوكول،  بمالتزاماتهرصد تنفیذ ب كل طرف یقوم

العامل اجتماع لألطراف في هذا [یحددها مؤتمر األطراف ] وفي أشكال[لألطراف في هذا البروتوكول، على فترات 
  .التدابیر التي اتخذها لتنفیذ البروتوكولب ]البروتوكول،

  25المادة 

  ]لبروتوكوللتعزیز تنفیذ ا آلیة التیسیر [] للبروتوكولاالمتثال[
ببحث واعتماد  ، في اجتماعه األول، في هذا البروتوكول]العامل كاجتماع لألطراف[ مؤتمر األطراف یقوم

 هذه وتشمل. إجراءات تعاونیة وآلیات مؤسسیة لتشجیع االمتثال ألحكام هذا البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال
هذه اإلجراءات واآللیات وتكون . االقتضاءء المشورة أو تقدیم المساعدة، حسب  إلسداااإلجراءات واآللیات أحكام

  . من االتفاقیة27ة بموجب المادة قررزعات المانمإجراءات وآلیات تسویة الوال تخل ب ،لةستقم
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  26المادة 

  التقییم واالستعراض
بدء  سنوات من ]ست] [مسخ[ بعد ،]العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول[ مؤتمر األطراف یجري

 ا تقییم،]حسبما یقرره مؤتمر األطراف [سنوات بعد ذلك] ست] [خمس[كل بعد ] على األقل[البروتوكول وهذا  نفاذ
  .] إلجراءاتها، بما في ذلك تقییم [فعالیة البروتوكولل

  27المادة 

  التوقیع
مقر حزیران، وب/و یونی4، في }...{ ياألطراف في االتفاقیة فیفتح باب التوقیع على هذا البروتوكول أمام 

  .2012حزیران /و یونی10 إلى 2011حزیران /و یونی11األمم المتحدة في نیویورك من 

  28المادة 

  بدء النفاذ
 للتصدیق أو القبول أو الموافقة ]ینخمسال[یبدأ نفاذ هذا البروتوكول في الیوم التسعین من تاریخ إیداع الصك   -1

  .تفاقیةقتصادي اإلقلیمي األطراف في االلتكامل االامنظمات نضمام للدول أو أو اال
قلیمي، تصدق على هذا البروتوكول أو اإلقتصادي االتكامل الیبدأ نفاذ هذا البروتوكول ألي دولة أو منظمة   -2

ع فیه تلك ، في الیوم التسعین من التاریخ الذي تود1لفقرة عمال باتقبله أو توافق علیه أو تنضم إلیه بعد بدء نفاذه 
نضمامها، أو من التاریخ الذي ا تصدیقها أو قبولها أو موافقتها أو صكقلیمي اإلقتصادي االتكامل الالدولة أو منظمة 

  . أیهما أبعد،قلیمياإلقتصادي االتكامل اللدولة أو منظمة لتفاقیة یبدأ فیه نفاذ هذه اال
قلیمي وثیقة إضافیة للوثائق اإلقتصادي الامل اتكال، ال یعد أي صك تودعه منظمة 2 و1ألغراض الفقرتین   -3

  .الدول األعضاء في تلك المنظمةقبل المودعة من 

  29المادة 

  التحفظات
  .ال یجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول

  30المادة 

  نسحاباال
ضي نسحاب من هذا البروتوكول بتقدیم إخطار كتابي إلى الودیع في أي وقت بعد میجوز ألي طرف اال  -1

  .سنتین من تاریخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف
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نسحاب، أو في أي تاریخ الحق  سنة واحدة على تلقي الودیع إلخطار االانقضاءنسحاب نافذا بعد یصبح اال  -2

  .نسحابحدد في إخطار االیتحسبما 

  31المادة 

  حجیة ذات الالنصوص
العربیة والصینیة ل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه یودع لدى األمین العام لألمم المتحدة أص

  . الحجیةمن حیثاإلسبانیة واإلنكلیزیة والفرنسیة والروسیة و
  

ًواثباتــا   فـــي  بـــالتوقیع علــى هـــذا البروتوكـــول،، قــام الموقعـــون أدنـــاه، المفوضــون لهـــذا الغـــرض حــسب األصـــوللمـــا تقـــدمٕ
 .التواریخ المحددة

  
  . وعشرة عام ألفیناألول تشرین/أكتوبرالتاسع والعشرین من شهر  في الیوم ناغویاتحرر في 
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  المرفق األول

  المنافع النقدیة وغیر النقدیة
  :یجوز أن تشمل المنافع النقدیة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي  -1

  رسم الحصول على كل عینة تم جمعها أو الحصول علیها؛/رسوم  )أ(
  مدفوعات مقدمة؛  )ب(
  لى مراحل محددة؛دفعات ع  )ج(
  دفع أتاوات؛  )د(
  رسوم الترخیص في حالة التسویق التجاري؛  )ه(
رسوم خاصة یجب دفعها إلى الصنادیق االستئمانیة التي تساند حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه   )و(

  المستدام؛
  ًالرواتب والشروط التفضیلیة حیثما یكون متفقا علیها بصورة متبادلة؛  )ز(
  بحوث؛تمویل ال  )ح(
  المشاریع المشتركة؛  )ط(
  .الملكیة المشتركة لحقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة  )ي(

  :یجوز أن تشمل المنافع غیر النقدیة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي  -2
  تقاسم نتائج البحث والتطویر؛  )أ(
حث في التكنولوجیا ًالتعاون والمساهمة في برامج البحث والتطویر العلمیین، خصوصا أنشطة الب  )ب(

  األحیائیة، لدى البلد المقدم للموارد الجینیة إذا أمكن ذلك؛
  المشاركة في تطویر المنتجات؛  )ج(
  التعاون والمساعدة واإلسهام في التعلیم والتدریب؛  )د(
  ٕالسماح بالدخول إلى مرافق الموارد الجینیة خارج الموقع الطبیعي والى قواعد البیانات؛  )ه(
معرفة والتكنولوجیا إلى مقدم الموارد الجینیة بشروط عادلة وبأنسب الشروط، وبما في ذلك نقل ال  )و(

ًشروط میسرة وتفضیلیة یتفق علیها، وخصوصا فیما یتعلق بالمعرفة والتكنولوجیا التي تستعمل 
ستخدامه الموارد الجینیة، بما في ذلك التكنولوجیا األحیائیة، أو التي تتصل بحفظ التنوع البیولوجي وا

  المستدام؛
  تعزیز القدرات على نقل التكنولوجیا؛  )ز(
  بناء القدرات المؤسسیة؛  )ح(
  ٕالموارد البشریة والمادیة لتعزیز قدرات اإلدارة وانفاذ لوائح الحصول؛  )ط(



UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4 
Page 42 

 
ٕالتدریب المتعلق بالموارد الجینیة بمشاركة كاملة من البلدان المقدمة للموارد الجینیة، وان أمكن لدى   )ي(

  لك البلدان؛ت
الحصول على المعلومات العلمیة المتصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك   )ك(

  قوائم الجرد البیولوجیة والدراسات التصنیفیة؛
  اإلسهامات في االقتصاد المحلي؛  )ل(
، مع مراعاة البحوث الموجهة نحو االحتیاجات ذات األولویة، مثل الصحة واألمن الغذائي  )م(

  االستعماالت الداخلیة للموارد الجینیة في البلدان المقدمة للموارد الجینیة؛
العالقات المؤسسیة والمهنیة التي یمكن أن تترتب على اتفاق الحصول وتقاسم المنافع وما یتبعه من   )ن(

  أنشطة تعاونیة؛
  فوائد األمن الغذائي والمعیشي؛  )س(
  االعتراف االجتماعي؛  )ع(
  .الملكیة المشتركة لحقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة  )ف(

  المرفق الثاني 
  قائمة باالستخدامات النموذجیة للموارد الجینیة

  :یجوز أن تشمل هذه القائمة ما یلي، على سبیل المثال ولیس الحصر
  التحویر؛  )أ(
  ؛الحیوي) التكوین(التخلیق   )ب(
  التربیة واالختیار؛  )ج(
  عة؛اإلكثار والزرا  )د(
  الحفظ؛  )ه(
  الوصف والتقییم؛ أو  )و(
أي تطبیق للتكنولوجیا األحیائیة ینطوي على موارد جینیة في أنشطة البحث ألغراض بخالف   )ز(

  .التسویق التجاري، وأنشطة البحث والتطویر ألغراض التسویق التجاري، والتسویق التجاري
-----  

  


