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   العضویة مفتوحةال دولیةال حكومیةال لجنةال
  الحصول بشأن ناغویا لبروتوكول المخصصة

  والمنصف العادل والتقاسم الجینیة الموارد على
   استخدامھا عن الناشئة للمنافع

  يالثان االجتماع

  2012 يوليو/تموز 6- 2 نیودلھي،

 *المؤقت األعمال جدول من 6- 3 البند

  الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطرافبموجز تجميعي لآلراء فيما يتعلق 

  )10المادة ( لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآللية 

  مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة  - أوالً

شأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف من بروتوكول ناغويا ب 10تنص المادة   -1
األطراف النظر في الحاجة  على " يتعين للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي على أنه

للمنافع  إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآللية لمعالجة التقاسم العادل والمنصف
الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حاالت عبور 

وتستخدم منافع الموارد . من الممكن منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها ونالحدود أو التي ال يك
لتقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خالل هذه اآللية لدعم حفظ الجينية التي يتقاسمها المستخدمون والمعارف ا

  ."لميالتنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته على المستوى العا
   

                                                   
* UNEP/CBD/ICNP/2/1/Rev.1. 
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اللجنة الحكومية (لبروتوكول ناغويا كلّف مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر اللجنة الحكومية الدولية و  -2
ماعها الثاني في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه بأن تنظر في اجت) الدولية

  ). 10، المرفق الثاني، القسم باء، البند 10/1المقرر (من بروتوكول ناغويا  10اآللية عمالً بالمادة 
  .بواليتها االضطالع فيقد أعد األمين التنفيذي هذه الوثيقة لدعم اللجنة الحكومية الدولية و  -3
تحضيراً لهذا االجتماع، دعيت األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية و  -4

أو /اآلراء و، 2011نوفمبر /تشرين الثاني 1والمحلية وأصحاب المصلحة ذوو الصلة إلى أن تقدم، بحلول 
بروتوكول ناغويا لتنظر فيها اللجنة الحكومية  من 10بشأن المادة  إلى األمين التنفيذي المعلومات ذات الصلة

 .الدولية

، 20011أغسطس /آب 1الصادر في ) SCBD/ABS/VN/SG/77099( 142- 2011ورداً على اإلخطار   -5
نوفمبر /تشرين الثاني 1الصادر في ) SCBD/ABS/VN/SG/77099( 206-2011والتذكير الوارد في اإلخطار 

المجموعة ، فقد تلقى األمين التنفيذي تقارير من 2012يناير /كانون الثاني 25الصادر في  تذكير، وكذلك ال2011
وقد ُأتيحت جميع التقارير المقدمة على . األفريقية، وكندا، واالتحاد األوروبي، والمكسيك، وغرفة التجارة الدولية

  ./http://www.cbd.int/icnp2/submissions: اإلنترنت على الموقع التالي

آلراء الواردة بشأن الحاجة إلى آلية عالمية متعددة موجزاً تجميعياً ليتضمن القسم الثاني من هذه المذكرة و  -6
ويقدم . المنافع العالمية المتعددة األطراف لتقاسمألساليب اآللية  وليفاًتالقسم الثالث  تيحوي. المنافع تقاسماألطراف ل

ويعرض القسم الخامس . والواردة في التقارير المقدمة يةبالعمل تصلةالقسم الرابع موجزاً تجميعياً لآلراء الم
  .المسائل التي يمكن للجنة الحكومية الدولية أن تنظر فيها

  المنافع قاسمالحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لت    - ثانياً 
األطراف النظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة  على على أنه يتعينول من البروتوك 10تنص المادة   -7

حاالت ) 1: (حالتين عامتين اثنتين يمكن فيهما تطبيق هذه اآللية، وهما إلى كذلك شيروت. األطراف لتقاسم المنافع
  .يهاالحاالت التي ال يمكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عل) 2(عبور الحدود؛ 

   .آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع عرضت جميع التقارير المقدمة آراء فيما يتعلق بالحاجة إلىو  -8
النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على بعد  يتضمنوأكد أحد التقارير المقدمة على ضرورة أن   -9

والشروط ) PIC(ذي يستند إلى الموافقة المسبقة عن علم إضافة إلى النموذج الثنائي األساسي المتعدد األطراف 
، على األقل حينما يتعلق أوسع نطاق ممكن يمتد النظام الدولي علىوينبغي أن ). MATs(المتفق عليها تبادلياً 
قد ينطوي على  عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافعورأى التقرير أيضاً أن وضع آلية . األمر بتقاسم المنافع

  :التالية دد من المزاياع
  :مزايا لفائدة األطراف  )أ(  

من  11مساعدة األطراف على الوفاء، على األقل، ببعض التزاماتها بموجب المادة   )1(
بتكلفة معقولة للمعامالت ودون الحاجة إلى ) عبر الحدودالتعاون (البروتوكول 

  تناول كل الحاالت على أساس كل حالة على حدة؛
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من البروتوكول  9طراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة مساعدة األ  )2(
 المواردمقدمي  من أجل تشجيع) المساهمة في الحفظ واالستخدام المستدام(

على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ  والمستخدمين
  .التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته

: من المجموعات الموجودة خارج الموقع الطبيعي تأتيةالممستخدمي الموارد الجينية ائدة مزايا لف  )ب(
من المجموعات الموجودة خارج الموقع  تأتيةتوضيح الوضع القانوني المتعلق باستخدام الموارد الجينية الم

  .الطبيعي
  :مزايا أخرى  )ج(

متعددة األطراف العالمية الة ليلتكاليف اآل" تسديد المستخدم"من المحتمل أن يكون   )1(
المتوخاة في الخطة االستراتيجية " اآلليات المالية المبتكرة"إحدى  لتقاسم المنافع

  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي 

في تحقيق أهداف  متعددة األطراف لتقاسم المنافعالعالمية اللية يمكن أن تساهم اآل  )2(
 حدثمستمدة من االستخدام الذي ياالتفاقية، من خالل ضمان مساهمة المنافع ال

حفظ التنوع  في ،إطار النموذج الثنائي المعتاد للحصول وتقاسم المنافعخارج 
  .البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته

ينية والمعارف التقليدية التي الموارد الج) أ: (واقترح أحد التقارير المقدمة التركيز على تحديد ما يلي  -10
مقدمي اآلثار المترتبة على المستخدمين و) ب(ا اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع، يمكن أن تغطيه

تفاهم مشترك بشأن الحاالت التي قد تنطوي فيها هذه اآللية بالفعل على قيمة مضافة في  تحقيقبغية  مواردال
 11و) عالقة مع االتفاقات والصكوك الدوليةال( 4ضرورة مراعاة المادتين  إلى هذا التقرير كذلك أشارو. المستقبل

من البروتوكول لدى النظر في الحاالت الممكنة التي قد يحتاج فيها إلى آلية عالمية متعددة ) عبر الحدودالتعاون (
  .األطراف لتقاسم المنافع

ة األطراف لتقاسم متعددالعالمية اللية لآل قبل تحديد األساليب الممكنة، تقرير آخر أنه من الضروري رأىو  -11
  :مناقشة قائمة المسائل التقنية التالية ،المنافع

  ما الذي سيحدث لدى ارتباط أحد الموارد الجينية بالمعارف التقليدية لعدة مجتمعات محلية؟  )أ(
  في حالة وجود مورد مشترك داخل أحد البلدان أو بين عدة بلدان؟  نافعكيف سيجري تقاسم الم  )ب(
أحد المحاصيل في بلد  استئناسءات التي سوف تتخذ في الحاالت التي يجري فيها ما هي اإلجرا  )ج(

  آخر غير البلد األصلي للمورد؟
ما هي اإلجراءات التي سوف تتخذ في الحاالت التي يكون فيها مركز التنوع موجوداً في مكان   )د(

  آخر غير المكان األصلي للمورد؟ 
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أحد الموارد في الموقع الطبيعي، وإن كان  باستغاللمين ماذا سيحدث عندما ال يؤذن للمستخد  )ھ(
  بإمكانهم الوصول إلى المجموعات الموجودة خارج الموقع الطبيعي؟

مع إمكانية وصول المستخدم إلى المورد في  ،ماذا سيحدث عند عدم وجود موافقة مسبقة عن علم  )و(
  بلد آخر أو في المجموعات الموجودة خارج الموقع الطبيعي؟ 

حينما يحصل المستخدمون على المعارف التقليدية من نص منشور،  كيف سيجري تقاسم المنافع  )ز(
  ؟)منطقة طبيعية محمية في وجدأو ال ت وجدالتي قد ت(ولكنهم يحصلون على المورد من األنواع األصلية 

، وما هي 10المادة  جرى تناولها فيالموارد الجينية التي ب المتعلقةالرصد  ستنفذ عمليةكيف   )ح(
  المعارف التقليدية المرتبطة بها والتي قد تنطوي على منفعة اقتصادية؟

  كيف سيجري التعامل مع استخدام األصناف المستأنسة؟  )ط(
أنه ليست هناك حاجة إلى وضع آلية عالمية متعددة  رأى تقرير آخر قدمه أحد أصحاب المصلحةو  -12

من  11بالمادة  عبر الحدودالتعاون قد تسنت بالفعل تغطية ) 1: (يما يلبالنظر إلى  األطراف لتقاسم المنافع
في حالتي المجموعات الموجودة داخل الموقع الطبيعي والمجموعات الموجودة خارج الموقع ) 2(البروتوكول؛ 

ين الشرعي مواردأحد مقدمي الالتي يقدمها  أن تكون الموافقة المسبقة عن علم دوماً الطبيعي، فإنه من الضروري
في إطار  المندرجةموافقة ممكنة بالنسبة إلى الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

من البروتوكول تعترف بالصكوك الدولية  4من المادة  4والحظ التقرير المقدم أيضاً أن الفقرة  .البروتوكول
، وأنه يجب )ITPGRFA( والزراعة لألغذية النباتية يةالوراث الموارد بشأن الدولية المعاهدةاألخرى من قبيل 

في إطار تنفيذ آلية من اآلليات التي ينظر فيها  ةأي بأي شكل من األشكال تعارضتتداخل أو ت أالّالحرص على 
  .والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدوليةالبروتوكول مع النظام المتعدد األطراف للمعاهدة 

  االت التي يمكن فيها تطبيق اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافعالح
حالتين عامتين اثنتين يمكن فيها تطبيق اآللية العالمية المتعددة  إلى من البروتوكول 10المادة  شيرت  -13

تعددة األطراف لتقاسم وتناولت اآلراء المقدمة فيما يتعلق بالحاجة إلى آلية عالمية م .األطراف لتقاسم المنافع
الحاالت التي ال يمكن فيها منح الموافقة ) 2(حاالت عبور الحدود؛ و) 1: (المنافع هذه الحاالت المتمثلة فيما يلي

  .المسبقة عن علم أو الحصول عليها
  حاالت عبور الحدود

ارف التقليدية المرتبطة بها أشار أحد التقارير المقدمة إلى الحاجة إلى معالجة مسألة الموارد الجينية والمع  -14
   .االستعمارية عهودالطابع التعسفي للحدود الوطنية التي ُأقيمت خالل الوالتي تحدث في حاالت عبور الحدود بسبب 

النهج الثنائي الحالي والتي قد تنظر األطراف  ال ينطبق فيهاالتي قد  إحدى الحاالتأن  تقرير آخررأى و  -15
أطراف عدة، غير أن  حوزةلوصول عبر الحدود، والتي تكون فيها الموارد الجينية با اتإمكاني فيها تتمثل في

 وال تكونهذه الموارد ال يكون إالّ من طرف واحد،  على حصولبروتوكول ناغويا ينص على أن السعي إلى ال
المورد ب المختصةخرى السلطات األ لدىالجهة المقدمة وليس  لدىالشروط المتفق عليها تبادلياً لتقاسم المنافع إالّ 

  .الجيني نفسه
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تشير ) عبر الحدودالتعاون (من البروتوكول  11الحظ تقرير آخر قدمه أحد أصحاب المصلحة أن المادة و  -16
اآللية العالمية ( 10أن المادة  حين في ،إلى الموارد الجينية الموجودة في الموقع الطبيعي في حاالت عبور الحدود

الموارد الجينية الموجودة في الموقع  تضطلع فقط بتغطيةال تحدد ما إذا كانت  )سم المنافعالمتعددة األطراف لتقا
أيضاً على أن فهم  التقرير وأكد. الطبيعي أو أنها تغطي أيضاً الموارد الجينية الموجودة خارج الموقع الطبيعي

بالبروتوكول، يستبعد انطباق  ، على النحو المستخدم خالل المفاوضات المتعلقة"حاالت عبور الحدود"مصطلح 
 منطقة على الموارد الجينية الموجودة خارج الموقع الطبيعي، بالنظر إلى أن المصطلح يتناول إقليماً يعد 10المادة 

. فيما يتعلق بخصائصه اإليكولوجية، ولكنه يمتد فوق أراضي دولتين متجاورتين على األقل امن نوعهة فريد
من خالل  10من غير الضروري معالجة مسائل عبور الحدود أيضاً في إطار المادة وخلص هذا التقرير إلى أنه 

   .آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع إنشاء
  الحاالت التي ال يمكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها

إمكانية الحصول الوصول قبل  الضرورة وجود بعض أشكعلى الرغم من رأى أحد التقارير المقدمة أنه   -17
 لعملية التي تمنح الموافقة المسبقة عن علم في كل حالة على عتمدتقاسم المنافع ال يبااللتزام فإن ، على منافع

  .هذه حصولال
التصديق على  بعد حالة من الحاالت وقعت أنه ال يمكنأكد تقرير آخر قدمه أحد أصحاب المصلحة و  -18

في مقابل الحصول  ملزمة قانوناًومنح موافقة مسبقة عن علم  ، امثتاالً للبروتوكول،مكنال يالبروتوكول، حيث 
  .على الموارد

ال يمكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول  الحاالت التالية التي ُأثيرت في اآلراء المقدمةقد و  -19
  :عليها

أثارت  .ن تقع خارج حدود الوالية الوطنيةعليها من أماك يمكن الحصول الموارد الجينية التي  )أ(
ورأى أحد هذه التقارير أن المنافع تنشأ عن هذه الحالة حتى وإن لم يكن ألي طرف من  .تقارير هذه الحالة  ثالثة

ورأى تقرير آخر قدمه أحد أصحاب المصلحة أنه، وفقاً . األطراف السلطة الالزمة لمنح الموافقة المسبقة عن علم
من  15البروتوكول، فإن أحكام البروتوكول تسري على الموارد الجينية المدرجة في نطاق المادة  من 3للمادة 

من االتفاقية، فإنه ال ينبغي لألطراف وضع قواعد بشأن  4و 3ورأى كذلك أنه في ضوء المادتين . االتفاقية
ف لتقاسم المنافع، وأنه إذا كان من الموارد الجينية التي تقع خارج واليتها من خالل آلية عالمية متعددة األطرا

  ؛الضروري أن يحدث ذلك عن طريق صكوك دولية متخصصة أخرى فمنالمتعين وضع هذه القواعد، 
بدء  أو المعارف التقليدية المرتبطة بها والتي كان يمكن الحصول عليها قبل/و جينيةالموارد ال  )ب(

هذه  عنورأى أحدهما أن المنافع تنشأ . قريران اثنان هذه الحالةأثار ت .االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي نفاذ
عمليات  بحيث تشملأن وضع آلية لتقاسم المنافع  ورأى التقرير اآلخر الذي قدمه أحد أصحاب المصلحة. الحاالت

  ستنص علىاآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع  يعني أنالنقل التي حدثت قبل وضع االتفاقية 
وأن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ال تنص على تنفيذ ترتيبات الحصول وتقاسم  ،التزامات بأثر رجعي

    ؛المنافع بأثر رجعي
 بدء نفاذعليها قبل  يحصلأو المعارف التقليدية المرتبطة بها والتي كان /و جينيةالموارد ال  )ج(
أحد أصحاب المصلحة أن وضع آلية لتقاسم  التقرير الذي قدمهورأى . الحالة ن اثنان هذهأثار تقريرا. البروتوكول
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المنافع بحيث تشمل عمليات النقل التي حدثت قبل وضع البروتوكول يعني أن اآللية العالمية المتعددة األطراف 
صول وتقاسم لتقاسم المنافع ستنص على التزامات بأثر رجعي وأن البروتوكول ال ينص على تنفيذ ترتيبات الح

تتناول مسألة والتي   1من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 28وأشار التقرير نفسه إلى المادة . المنافع بأثر رجعي
إلى أن النظر في آلية  ، وخلصتثبت بطريقة أخرىفي المعاهدة أو  نية مختلفة تبينتعدم رجعية المعاهدات ما لم 

      ؛مع نطاق البروتوكول لن يكون متسقاً تنص على تطبيق االلتزامات بأثر رجعي
إدارية أو سياساتية في  تشريعية أو أية تدابير لم يضعالمواد من بلد  الحصول علىعندما يمكن   )د(

  : وقد انبثقت حالتان اثنتان من اآلراء المقدمة، وهما. مجال الحصول وتقاسم المنافع
أحد األطراف التي  اختصاص طارفي إالموارد الجينية التي يمكن الحصول عليها   )1(

وقد أثار . قررت عدم اشتراط الموافقة المسبقة عن علم للحصول على هذه الموارد
ورأى أحد هذين التقريرين المقدمين أن المنافع تنشأ عن . هذه الحالة تقريران اثنان

ورأى التقرير اآلخر الذي قدمه أحد أصحاب المصالح أنه ينبغي . مثل هذه الحاالت
األطراف األخرى مراعاة المقررات التي تصدرها األطراف في االتفاقية  على

المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتي ال تتعلق بوضع أية التزامات في مجال الحصول 
الخاضعة لسيادتها، وأنه ينبغي عدم  وتقاسم المنافع بالنسبة إلى الموارد الجينية

   لية احتياطية لتقاسم المنافع؛ هذه السلطة التقديرية عن طريق آية آتقويض 

الحالة التي لم يتسن فيها بعد للطرف المقدم للموارد وضع تدابير تشريعية أو   )2(
. إدارية أو سياساتية تتطلب الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادلياً

حالة من ال إلى أحد التقريرين المقدمين نظرو. وقد أثار تقريران اثنان هذه الحالة
أحد  الذي قدمهونظر التقرير اآلخر . امتثال الطرف المقدم للموارد حيث عدم

أصحاب المصلحة إلى الحالة من حيث عدم تنفيذ بلد من البلدان بعد لمتطلبات 
إلى  قيام الحاجةاحتمال االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القانون الوطني، و

وأعرب هذا التقرير . ي لضمان تقاسم المنافعالمساعدة من أجل وضع إطار وطن
عن رأي مفاده أنه من الضروري تقديم هذه المساعدة عن طريق تدابير بناء 

    ؛ "احتياطية"القدرات وليس عن طريق آلية دولية 
 أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية/الموارد الجينية و أحد الحصول علىعندما يمكن   )ه( 

وقد أثار هذه الحالة  .تبادلياً دون موافقة مسبقة عن علم أو شروط متفق عليها جودة خارج الموقع الطبيعيوالمو
الحصول  األحيان مسألة في معظم عالجت أن القوانين الوطنيةفاد هذا الرأي بوأ. تقرير قدمه أحد أصحاب المصلحة

 أن اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافعو، الطبيعي خارج الموقع الموجودة وتقاسم المنافع للمجموعات
في حالة الموارد  نظام متعدد األطراف قائم بالفعلإلى وجود  أيضاً أشارو. مبدأ السيادة الوطنية على فقط ؤثرت

                                                   
 .331 الصفحة ،1155 المجلد ،المعاهدات مجموعة المتحدة، األمم 1
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 نباتيةال الوراثية الموارد بشأن الدولية المعاهدة فيمنصوص عليه على النحو ال الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
  .والزراعة لألغذية

 المستخدمة دون منحعن الموارد الجينية المنافع  فيها التي تنشأ حالةالرأى أحد التقارير المقدمة أنه في و  -20
يتعين  لذينالرصد واالمتثال ال اميلنظ اًيكون مع ذلك خاضع سوف مافإن هذا االستخدالموافقة المسبقة عن علم، 

  .إنشاءهمااغويا على األطراف في بروتوكول ن
  )GMBSM( أساليب اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع    - اً لثثا

  .عالجت أربعة تقارير أساليب اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع  -21
   تقاسم المنافعفي مجال  اآلليات القائمة   - ألف  

تقاسم المنافع لدى تناول في مجال ضروري النظر في اآلليات القائمة رأى أحد التقارير المقدمة أنه من ال  -22
التقرير أن آليات تقاسم المنافع المندرجة في  هذا والحظ. أساليب اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع

تختلف فيما بينها فيما  عةوالزرا لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية المعاهدةإطار بروتوكول ناغويا و
   :يلي

  في طبيعتها؛ جاريةيعد تقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا عملية ثنائية ت  )أ(
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية المعاهدة يمثل تقاسم المنافع في إطار  )ب(
  ؛ مالياً تشمل صندوقاً "ية عالمية متعددة األطرافآل"وتستخدم هذه المعاهدة الدولية  .جاريةعملية غير ت

 لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية المعاهدة توجه عملية تقاسم المنافع في إطار  )ج(
في البلدان النامية، في حين أنها تُشجع في إطار  والزراعة لألغذية النباتية الوراثية المواردنحو حفظ  والزراعة
  .ناغويا، ولكنه ليس من المطلوب منها توجيه المنافع لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بروتوكول

  طبيعة اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع وهدفها ونطاقها   - باء 
المتعددة األطراف طرح تقريران اثنان بعض األسئلة للمناقشة فيما يتعلق باألساليب الممكنة لآللية العالمية   -23

  :وطرح أحد هذين التقريرين األسئلة التالية. لتقاسم المنافع
  آللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع؟ما هي طبيعة ا  )أ(
   هل ينبغي إنشاء هذه اآللية في إطار بروتوكول ناغويا؟  )ب(
  غير األطراف؟هل ينبغي إلدارة هذه اآللية أن تتضمن تمثيالً لكيانات أخرى   )ج(
  آللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع؟ما هو هدف ا  )د(
  ؟أو تقييد نوع المنافع التي يتعين تقاسمها/هل ينبغي لهذه اآللية تحديد و  )ه(

هم أثار التقرير اآلخر مسألة الكيفية التي يمكن بها لآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع أن تساو  -24
  .على أفضل وجه في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته على الصعيد العالمي
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األموال اقترح أحد التقارير المقدمة أنه يمكن توجيه عملية صنع القرار بشأن كيفية تخصيص واستخدام و  -25
إدارة دولية مستقلة تُشكّل وفقاً لصيغة  المرصودة لآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع عن طريق هيئة

األمم المتحدة المعتادة التي تقوم على التوازن اإلقليمي، وينبغي لهذه الهيئة أن تبقي على التكاليف اإلدارية عند 
وتناول هذا االقتراح أيضاً إمكانية تقديم المشورة العلمية المستقلة إلى هيئة اإلدارة هذه بشأن . أدنى مستوى ممكن

التي يتعين دعمها من طرف اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم وولويات التمويل على الصعيد العالمي أ
  .المنافع

  بالعملية صلةاآلراء المت    -اً رابع
آلية عالمية متعددة بالعملية بغية النظر في الحاجة إلى  تصلةعالجت ثالثة تقارير مقدمة أيضاً المسائل الم  -26

نُهجاً مختلفة بشأن الخطوات الممكنة للنظر  هذه التقارير عكست وقد. اآلليةلتقاسم المنافع وأساليب هذه األطراف 
  .في الحاجة إلى هذه اآللية وأسالييها

اقترح التقرير األول تكريس مرحلة تجريبية لآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع في االجتماع و  -27
البروتوكول بحيث يمكن لألطراف إدراج هذه اآللية في نظمها القانونية الوطنية المتعلقة األول لألطراف في 

. ويمكن لهذا الغرض إنشاء فريق صياغة يتولى صياغة مقرر يصدره اجتماع األطراف. بالحصول وتقاسم المنافع
ملزم قانوناً في إطار كما أشار التقرير نفسه إلى إمكانية تقييم الحاجة إلى وضع صك ذي طابع رسمي أكبر و

 .االستعراض األول لبروتوكول ناغويا

الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف  قبل مناقشة يتعين على األطراف، التقرير الثاني المقدم أنه رأىو  -28
يمكن  أمثلةما إذا كانت هناك لآلراء وتحقيق هذا التوافق بشأن  توافق لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآللية، النظر في

في حاالت عبور أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية فيها أو أمكن فيها الحصول على الموارد الجينية 
 الحصول على الموافقة المسبقة عن علم ووضع الشروط المتفق عليها فيها ال يكون من الممكن حاالت، أو الحدود
في نطاق بروتوكول  ندرجفيما اذا كانت هذه الحاالت تين عليها النظر وإذا كان األمر كذلك، فإنه يتع تبادلياً،

وأكد التقرير نفسه على ضرورة . المختلفة أفضل في إطار اآلليات أو اإلجراءات بشكل نها قد عولجتأناغويا أو 
النطاق ) ب(نية، الحقوق السيادية للدول في إدارة مواردها الجي )أ: (أن تتضمن مناقشة هذه المسائل النظر فيما يلي

  .  نطاق المؤسسات الحكومية الدولية األخرى) ج(القانوني لبروتوكول ناغويا واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 
وأخيراً، رأى التقرير الثالث أن األطراف تحتاج في بداية األمر إلى تحقيق تفاهم مشترك بشأن الحاجة   -29

في االجتماع الثاني  المسألتين التاليتينتقاسم المنافع، وأن إجراء مناقشة بشأن إلى آلية عالمية متعددة األطراف ل
) 1: (وجود تفاهم مشترك بشأن الحاجة إلى هذه اآلليةإمكانية للجنة الحكومية الدولية قد يساعد على استكشاف 

وإذا . ن ومقدمي الموارداآلثار المترتبة على المستخدمي) 2(الحاالت التي يمكن تغطيتها في إطار هذه اآللية؛ 
وأشار التقرير أيضاً . جرى التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل فسوف تتمثل الخطوة التالية في تحديد األساليب

الحظ  ولكنهالمسألة بعد بدء نفاذ بروتوكول ناغويا، إلى أن هذه العملية ستقدم أساساً جيداً للنظر بصفة رسمية في 
هذا بعد بدء إنفاذ األطراف في بروتوكول ناغويا لإالّ  10قررات بشأن المادة أنه ال يمكن إصدار أية م

  . لبروتوكولا
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أشار هذه التقرير أيضاً إلى ضرورة االضطالع ببعض األنشطة الممكنة في فترة ما بين الدورتين و  -30
مية متعددة األطراف لتقاسم المقبلة بغية مساعدة األطراف في بروتوكول ناغويا على النظر في الحاجة إلى آلية عال

  :المنافع وأساليب هذه اآللية، وهي تتمثل فيما يلي
يمكن ألمانة االتفاقية تنظيم مشاورة واسعة النطاق على شبكة اإلنترنت لألطراف وأصحاب   )أ(

  المصلحة والمجتمعات المحلية استناداً إلى سلسلة من األسئلة المحددة بشكل جيد؛
   تفاقية تجميع وتوليف األجوبة الواردة في المشاورة العامة؛يطلب من أمانة اال  )ب(
يمكن، استناداً إلى محصلة المشاورة العامة، النظر في جدوى عقد اجتماع لفريق من الخبراء   )ج(  

المنبثقة عن االجتماع وفي القيمة المضافة التي ينطوي عليها بغية مناقشة نتائج المناقشات االستكشافية األولية 
    .ني للجنة الحكومية الدولية، وكذلك في محصلة المشاورة العامة التي تجرى على شبكة اإلنترنتالثا

  المسائل المطروحة للنظر    - اً خامس 
سيكون االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية أول فرصة تتاح منذ اعتماد البروتوكول لتناول مسألة   -31

وسوف تسترشد اللجنة الحكومية في . طراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآلليةالحاجة إلى آلية عالمية متعددة األ
ضرورة اضطالع األطراف من البروتوكول الذي تشير عناصره إلى إطار أساسي للنظر في  10عملها بالمادة 

    .بتحديد الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآللية
، النظر في أفضل السبل الكفيلة بدعم 10المادة  في اعتبارها ، وهي تضعاللجنة الحكومية الدوليةد قد توو  -32

وقد  .المدخالت التي يمكن اعتبارها مفيدة للغاية في اجتماع األطرافاجتماع األطراف، وبوجه خاص تحديد 
ي هذا االجتماع وكذلك في االجتماعات يساعد مثل هذا التحديد بعد ذلك على توجيه عمل اللجنة الحكومية الدولية ف

    .الالحقة الممكن إجراؤها في المستقبل
  :وفي هذا الصدد، قد تود اللجنة الحكومية الدولية تنظيم عملها بغية تبادل اآلراء فيما يتعلق بما يلي  -33

ر إلى ما تشي 10الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع مع مراعاة أن المادة   )أ(
  الحاالت التي ال يمكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها؛) 2(حاالت عبور الحدود، ) 1(: يلي

تشير  10الحاجة إلى أساليب آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع مع مراعاة أن المادة   )ب(
تبارها وسيلة لدعم حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المنافع التي يجري تقاسمها من خالل هذه اآللية باع إلى

  .المستدام لمكوناته
قد تود اللجنة الحكومية الدولية أيضاً النظر في المسائل المتصلة بالعملية خارج نطاق اجتماعها الثاني و  -34

 التماس عقد أوالتماس المزيد من اآلراء  كانإذا وفي هذا الصدد، ف. الذي من شأنه أن يشكل أساس توصياتها
 في إطار يمكن النظر في وضع قائمة من األسئلةفإنه فيه،  اًمرغوب ، على سبيل المثال، يعتبر أمراًاجتماع للخبراء

تطلب يعقد اجتماع للخبراء فإن عالوة على ذلك، و .ضمان االستجابات المستهدفة علىتوصية اللجنة للمساعدة 
  .ع إنجازهيتوقّما بمطلوبة والمدخالت الباختصاصات واضحة فيما يتعلق 

 

 -----  


