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طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محایدة مناخیا عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعللتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة 
 .ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة. من هذه الوثیقة

 

   مفتوحة العضویةالدولیة الحكومیة اللجنة ال
  الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغویا

  على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها

  الثالثاالجتماع 
 2014شباط /فبرایر 28- 24بیونغ شانغ، جمهوریة كوریا، 

 

  من بروتوكول ناغویا  10اجتماع الخبراء بشأن المادة  تقریر
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  مقدمة

  خلفیة - ألف
باء الى األمین التنفیذي أن یعقد مشاورة واسعة النطاق یشأن المادة  11/1طلب مؤتمر األطراف في المقرر  .1

من بروتوكول ناغویا یشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها  10
ودعیت األطراف والحكومات والمنظمات المعنیة والمجتمعات األصلیة والمحلیة الى اإلسهام في "). بروتوكول ناغویا("

مع األخذ في االعتبار قائمة األسئلة اإلشاریة الواردة  10بالمادة  نظرها فیما یتعلقالمشاورات من خالل تقدیم وجهات 
في الجزء ألف من المرفق األول بالمقرر فضال عن التطورات األخرى بشأن هذه المسألة، وعلى وجه الخصوص، 

زع تجمیعا وطلب الى األمین التنفیذي كذلك أن یعد ویو :. األسئلة اإلضافیة الواردة في الجزء باء من المرفق األول
لوجهات النظر المقدمة في المشاورة الواسعة النطاق، وأن یعقد، رهنا بتوافر األموال، اجتماعا لفریق خبراء متوازن إقلیمیا 

تحدید المجاالت التي ) 2(استعراض التجمیع ) 1: (األصلیة والمحلیة للقیام  بما یليیتضمن ممثلین من المجتمعات 
المقرر أن یقدم فریق الخبراء نتائج عمله للنظر من جانب االجتماع الثالث للجنة  من ، ویمكن التوسع في فحصها 

 ").اللجنة الحكومیة الدولیة"(الحكومیة الدولیة المفتوحة العضویة المخصصة لبروتوكول ناغویا 
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خالل آلیة من الشبكیة مناقشات ال، نظمت األمانة أفرقة 10وبغیة إجراء المشاورة الواسعة النطاق بشأن المادة  .2
ونظمت . 2013أیار / مایو 24نیسان الى / أبریل 8تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع في الفترة من 

ویتوافر . 11/1حول قائمة األسئلة اإلشاریة واألسئلة اإلضافیة الواردة في المرفق األول من المقرر  المناقشات الشبكیة
تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع على العنوان  غرفةعلى  الشبكیةلمناقشات لالنص الكامل 

http://absch.cbd.int/Art10_groups.shtml. 
من بروتوكول  10عقد اجتماع الخبراء بشأن المادة من االتحاد األوروبي ، المقدمبفضل الدعم المالي السخي  .3

 .2013أیلول / سبتمبر 19الى  17ي مكاتب أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي من ناغویا ف

  الحضور - باء
دعیت األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلیة والمحلیة، والمنظمات المعنیة بموجب اإلخطار  .4

الى ترشیح ممثلین  2013شباط / فبرایر 7في ) SCBD/SEL/KG/nc/81305الرقم اإلشاري ( 2014- 2013
وقد أشیر في اإلخطار الى أنه سیتم . ترشیحا 142وتلقت األمانة ما مجموعه  ،المناقشات الشبكیةللمشاركة في أفرقة 

، مع مراعاة الخبرات المناقشات الشبكیةاختیار المشاركین في اجتماع الخبراء من بین أولئك الذین یرشحون ألفرقة 
وخضع، اختیار الخبراء الستعراض من جانب مكتب اللجنة الحكومیة . والتوازن الجنسانيوالتوزیع الجغرافي المتساوي 

 .الدولیة لبروتوكول ناغویا
وقد حضر االجتماع خبراء من ألبانیا، وانتیغوا وباربودا، وأرمینیا واسترالیا وبیالروس، والكامیرون، وكندا،  .5

والیابان، والمكسیك، ونامبیا، ونیوزیلندا، وبولندا، وجمهوریة  وشیلي، والصین وكوستاریكا، ومصر، واالتحاد األوروبي،
ولم یتمكن من حضور االجتماع الخبراء من البرازیل ومالیزیا رغم اختیارهم . كوریا، وساموا، وجنوب أفریقیا، وسویسرا

 .ودعوتهم
ة األمریكیة، وشارك خبراء من الحكومات األخرى والمنظمات في االجتماع بصفة مراقب الوالیات المتحد .6

المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  وومجلس منطقة التو لیرما المتمتعة بالحكم الذاتي، والة لیال وشركته، 
والجمعیة البیروفیة والزراعة، وقبائل التواللیب، وأكادیمیة العلوم السویسریة، ولم یتمكن الخبراء من أمانة معهد نانسین 

 .رغم اختیارهم ودعوتهم یئي من حضور االجتماعللقانون الب
) كولومبیا(وعالوة على ذلك حضر  الرئیسان المشاركان للجنة الحكومیة الدولیة السید فیرناندو كاساس  .7

 .همابیبحكم منصبصفة مراقب ) نیوزیلندا(والسیدة جانیت لووى 

 افتتاح االجتماع: 1 البند
من صباح یوم الثالثاء  9.30االجتماع في الساعة  لقة بالتنوع البیولوجىالمتع األمین التنفیذي لالتفاقیة افتتح .8

 .2013أیلول / سبتمبر 17
ورحب األمین التنفیذي بالخبراء في األمانة، وأعرب عن شكره لالتحاد األوروبي لتوفیره الدعم المالي لعقد  .9

لنفاذ، وأشار الى أن من المتوقع تلقي وأشار الى التقدم الذي أحرز صوب دخول بروتوكول ناغویا حیز ا. االجتماع
وقال إن قوة الدفع تتجمع لدخول البروتوكول حیز النفاذ . المزید من التصدیقات في غضون األسابیع واألشهر القادمة
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في وقت مناسب یسمح بعقد االجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغویا في تزامن مع انعقاد االجتماع الثاني عشر 
وأشار . في جمهوریة كوریا 2014تشرین األول / طراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في أكتوبرلمؤتمر األ

، وأكد أن الغرض من 11/1الى االختصاصات التي منحت لفریق الخبراء من جانب األطراف بموجب المقرر 
وأشار األمین التنفیذي . ن تنفیذ البروتوكولاالجتماع ال یتعلق بإعادة التفاوض بل باإلسهام في عملیة صنع القرار بشأ

هامة ینظر فیها األطراف في االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الى أن نتائج اجتماع الخبراء سوف توفر معلومات 
 .الدولیة وأعرب عن تقدیره لحضور الرئیسین المشاركین للجنة الحكومیة الدولیة االجتماع أیضا

 تنظیم االجتماع: 2 البند
رئیسین مشاركین ) جمهوریة كوریا( كوالسید وون سیوج بار ) شیلي(نتخب المشاركون السیدة تیریزا اجیدو ا .10

 .لالجتماع
-UNEP/CBD/ABSEM(واعتمد الفریق جدول األعمال التالي في ضوء جدول األعمال المؤقت  .11

A10/1/1 (الذي أعدته األمانة: 

 افتتاح االجتماع؛ .1
 المسائل التنظیمیة؛ .2
 من بروتوكول ناغویا؛ 10بشأن المادة  الشبكیةلمناقشات امیع استعراض تج .3
 المجاالت الممكنة للفهم المشترك؛ .4
 المجاالت التي تحتاج لمزید من الفحص؛ .5
 المسائل األخرى؛ .6
 اعتماد التقریر؛ .7
 .اختتام االجتماع .8

مال المؤقت المعلومات المفصلة لجدول األعبجدول ووافق االجتماع على تنظیم عمله وفقا للمرفق األول  .12
)UNEP/CBD/ABSEM-A10/1/1/Add.1.( 

  من بروتوكول ناغویا 10بشأن المادة  الشبكیةلمناقشات ااستعراض تجمیع  - 3البند 
من  10بشأن المادة  الشبكیةلمناقشات ا، تجمیع استعرض الفریق، في إطار هذا البند من جدول األعمال .13

 .)UNEP/CBD/ABSEM-A10/1/2(بروتوكول ناغویا 
الشبكیة الواسع النطاق لألسئلة اإلشاریة واإلضافیة في المناقشات  الفحصرا الى ت الرئیسة المشاركة أجیأشار  .14

لتحقیق المهام المنوطة له بمقتضى  الشبكیةواقترحت أن یهدف اجتماع الخبراء الى االرتكاز على هذه المناقشات 
الثالث والرابع من وثیقة التجمیع الموجز إدركا ودعت الخبراء الى النظر فیما إذا كان القسمان . 11/1المقرر 

ودعت الخبراء الى األداء بتعلیقات على الوثیقة وأن یحددوا . المناقشات الشبكیةالمنظورات المختلفة التي أثیرت خالل 
 .أیة نقاط قد تكون ناقصة في التجمیع
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ولم تقتصر . ت خالل مناقشات الویبوأشار الخبراء الى أن الوثیقة تمثل تجمیعا نزیها للتداخالت التي أبدی .15
، ولم تكن جمیع الشبكیةمناقشات ال، خالل اجتماع الخبراء، على القضایا التي أثیرت في 10المناقشات بشأن المادة 

مناقشات الوحدد الخبراء ثالث نقاط أثیرت خالل . 10القضایا التي أثیرت خالل هذه المناقشات ذات صلة بالمادة 
 :یرون أنها لم تتجسد بصورة كافیة في التجمیع وهي إّال أنهم الشبكیة

 ؛"اقتصادیات المعلومات"وم مفه  .أ 

 االتفاقیة؛ بموجبمسألة تعریف الموارد الجینیة   .ب 

 .مالئمةمسألة تكالیف المعامالت بما في ذلك تكالیف المعامالت التي قد تكون   .ج 
". المشاركین"ب أن یشیر الى تداخالت ولوحظ أنه كان البد للتجمیع الموجز للمناقشات التي دارت على الوی .16

 .وعالوة على ذلك، جرى التأكید على أن وجهات النظر الواردة في التجمیع الموجز كانت عبارة عن تعبیرات عن آراء
تبادل  غرفةوأشیر بصورة بارزة الى أن النص الكامل للمناقشات التي دارت على الویب تتوافر على  .17

: المنافع على الوصلة التالیة المعلومات بشأن الحصول وتقاسم
http://absch.cbd.int/Art10_groups.shtml. 

وأبلغت األمانة االجتماع بأن وثیقة التجمیع المنقحة سوف تتوافر في شكل وثیقة معلومات تقدم لالجتماع  .18
 .الثالث للجنة الحكومیة الدولیة

  المجاالت المحتملة للفهم المشترك - 4ند الب
 امن جدول األعمال، ذكر الرئیس المشارك بارك  الخبراء بأن هذا االجتماع لیس اجتماع 4لدى تناول البند  .19

 10ك بشأن القضایا ذات الصلة بالمادة جهودهم صوب التوصل الى فهم مشتر ، وأن على الخبراء بذل یاتفاوض
 .11/1لیها في المقرر إعماالت لالختصات المنصوص ع

تجري أمام خلفیة من األهداف المتعلقة بتعبئة الموارد المعتمدة  10وسلم الخبراء بأن المناقشات بشأن المادة  .20
ضافیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام 11/4في المقرر   .في ضوء الحاجة الماسة الى موارد مالیة جدیدة وإ

، حدد الخبراء عددا لتقاسم المنافعفي الحاجة الى آلیة عالمیة متعددة األطراف ودون اضرار بمواصلة النظر  .21
 :قق فیها الفهم المشترك فیما بینهممن المجاالت التي یتح

لألطراف، فیما یتعلق بممارسة سیادتهم على مواردهم الطبیعیة، بما في ذلك الموارد الجینیة، یمكن   .أ 
إنشاء آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع، وأن یطلبوا تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة عن 

 طریق هذه اآللیة؛

 ف لتقاسم المنافع عدم تقویض سیادة الدولة؛یتعین على اآللیة العالمیة المتعددة األطرا  .ب 

، وهدف 10د المناقشات المتعلقة باآللیة العالمیة بالصیغة الواردة في المادة ینبغي أن تسترش  .ج 
 بغرض اإلسهام في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛ 13البروتوكول ودیباجة الفقرة 
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 لطابع الثنائي لبروتوكول ناغویا بل تكمله؛لیس الغرض من اآللیة العالمیة أن تحل مكان ا  .د 

 في المواقعمن البروتوكول في األوضاع التي توجد فیها الموارد الجینیة،  11یمكن أن تساعد المادة   .ه 
قد تساعد في األوضاع التي تتقاسم فیها المعارف  11كذلك فإن المادة . الطبیعیة في أراضي أكثر من طرف واحد

موارد الجینیة بواسطة مجتمع أو أكثر من المجتمعات األصلیة والمحلیة في العدید من التقلیدیة ذات الصلة بال
 ؛األطراف

یعتبر بناء القدرات لتنفیذ البروتوكول عنصرا هاما، ومن الضروري توفیر الموارد الالزمة لإلضطالع   .و 
 بعملیة بناء القدرات هذه؛

 .10لألوضاع المحددة في المادة  من المهم بناء الثقة وتعزیز الیقین القانوني والشفافیة  .ز 
إّال أنه لم یكن هناك توافق في  10وناقش الخبراء باستفاضة كذلك عددا من القضایا ذات الصلة بالمادة  .22

 .اآلراء

  التي تحتاج لمزید من الفحصالمجاالت  - 5البند 
االت التي تحتاج من جدول األعمال، عدد من المج 4اقترح، في ضوء المناقشات التي دارت في إطار البند  .23

 :الى مزید من الفحص

 من عدمه؛ لتقاسم المنافعما إذا كانت هناك حاجة الى آلیة عالمیة متعددة األطراف   .أ 

 ما إذا كانت تتوافر خبرات كافیة بشأن تنفیذ البروتوكول لتحدید ما إذا كانت هذه الحاجة قائمة؛  .ب 

عن علم ینطوي على التزامات بتقاسم المسبقة  ما إذا كان استخدام الموارد الجینیة دون إجراء الموافقة  .ج 
 المنافع یمكن تحقیقها عن طریق اآللیة العالمیة المتعددة األطراف لتقاسم المنافع؛

أو )) 1(6أي بموجب المادة (عن علم  المسبقة ما إذا كان قرار أحد األطراف بعدم طلب الموافقة  .د 
منحه أو  فى ظلها یمكن أن ینشىء أوضاعا ال یمكن) 8ة أي بموجب الماد(عن علم  المسبقة اإلعفاء من الموافقة

 ؛10عن علم في سیاق المادة  المسبقة حصوله على الموافقة

ان یمكن اإلعفاء من متطلبات تقاسم المنافع في حالة أن یقرر أحد األطراف عدم طلب كما إذا   .ه 
 إجراء الموافقة المسبقة عن علم أو أعفى من هذه الموافقة؛

توجد حاجة الى تقاسم المنافع عندما یتفق بصورة متبادلة على انها غیر مطلوبة أو  ما إذا كان ال  .و 
 أنها لم تحدد؛

ما إذا كان عدم وجود تشریع أو متطلبات تنظیمیة للحصول وتقاسم المنافع لدى أحد األطراف نتیجة   .ز 
وارد الجینیة غیر مطلوبة، وعدم النعدام القدرة أو نقص الحوكمة یعني أن الموافقة المسبقة عن علم للحصول على الم
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، ما إذا كانت هذه الظروف تشكل أوضاعا ال یمكن بشأنها منح 10وفي سیاق المادة . وجود التزام بتقاسم المنافع
 الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول علیها؛

عن علم یعني أن الموافقة المسبقة  7ما إذا كان عدم وجود تدابیر في أحد األطراف لتنفیذ المادة   .ح 
وفي سیاق . للحصول على المعارف اإلضافیة المتصلة بالموارد الجینیة غیر مطلوبة، وعدم وجود التزام بتقاسم المنافع

، ما إذا كانت هذه الحاالت سوف تشكل أوضاعا ال یمكن في ظلها منح الموافقة المسبقة عن علم أو 10المادة 
 الحصول علیها؛

تي توجد في أكثر من طرف واحد تشكل وصفا عابرا للحدود في ما إذا كانت الموارد الجینیة ال  .ط 
ن كان یمكن تحدید مصدر الموارد الجینیة( 10صیاغة المادة  ان من الضروري تطبیق النهج كأو ما إذا ) حتى وإ

وفي هذه . الثنائي إذا وجدت المادة الجینیة في أكثر من طرف واحد، وأن من الممكن تحدید مصدر الموارد الجینیة
الحالة األخیرة، ما إذا كان النهج الثنائي أو اآللیة العالمیة المتعددة األطراف لتقاسم المنافع هي األداة العادلة 

 والمنصفة؛

كانت المعارف التقلیدیة المتصلة بالموارد الجینیة التي توجد في أكثر من طرف واحد تشكل ما إذا   .ي 
أو ما إذا كان ینبغي تطبیق النهج ) تحدید مصدر الموارد الجینیة حتى إن أمكن( 10وضعا عابرا للحدود بصیغة المادة 

المعارف التقلیدیة ذات الصلة بالموارد الجینیة في أكثر من طرف واحد، وأن باإلمكان تحدید  توجدالثنائي في حالة أن 
 ة األداة العادلة والمنصفة؛وفي حالة هذه األخیرة، ما إذا كان النهج الثنائي أو اآللیة العالمی. مصدر الموارد الجینیة

 تكفي لالستجابة لألوضاع العابرة للحدود؛ 11ما إذا كانت المادة   .ك 

ما إذا كانت اآللیة العالمیة المتعددة األطراف لتقاسم المنافع تعالج تقاسم المنافع الناشئة عن   .ل 
 :استخدام

العابرة للحدود أو  الطبیعیة فیما یتعلق باألوضاع خارج مواقعهاالجینیة في مجموعات  الموارد )1(
 التي ال یمكن بشأنها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول علیها؛

الطبیعیة المستخدمة ألغراض ال تمنح من أجلها  خارج المواقعالموارد الجینیة في مجموعات  )2(
الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول  أن تمنح لهاالموافقة المسبقة عن علم والتي ال یمكن 

 ؛علیها

الموارد الجینیة في مناطق تتجاوز حدود الوالیة الوطنیة أو ما إذا كانت هذه المسألة تقع  )3(
 ضمن اختصاصات الجمعیة العامة لألمم المتحدة؛

 كا؛كتیر االموارد الجینیة في منطقة معاهدة االنت )4(
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ف ر تعوحیث ال یمكن ال عامةالمعارف التقلیدیة المتصلة بالموارد الجینیة التي تتوافر بصورة  )5(
على الحائزین على هذه المعارف التقلیدیة أو التي ال یمكن بشأنها منح الموافقة المسبقة عن 

 .علم أو الحصول علیها
من المقرر ) ج(6وأشاروا الى الفقرة . واقترح الخبراء طرائق یمكن بواسطتها مواصلة فحص هذه المجاالت .24
عملیة تبادل وجهات النظر عن حالة تنفیذ بروتوكول ناغویا ألف التي قرر بمقتضاها مؤتمر األطراف أن تعالج  11/1

وفي هذا الصدد، اقترح الخبراء أن تجمع عملیة تبادل وجهات النظر . بواسطة االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة
تخدمین هذه معا المشرعین والمنظمین والمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك المس

 .لتقاسم الخبرات في مجال تنفیذ بروتوكول ناغویا
ید أیضا من المعلومات عن وعالوة على ذلك، أشاروا الى أن عملیة تبادل وجهات النظر یمكن أن تستف .25

تلك الناشئة عن المعاهدة الدولیة للمواد  من بینهاالمكتسبة من وضع وتنفیذ اآللیات المتعددة األطراف األخرى الخبرات 
مثل الفریق العامل غیر  10وراثیة لألغذیة والزراعة فضال عن تلك الناشئة من العملیات األخرى ذات الصلة بالمادة ال

الرسمي المفتوح العضویة المخصص المعني بدراسة القضایا ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي البحري واستخدامه 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة ولجنة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة المستدام فیما یتجاوز الوالیة الوطنیة الذي أنشأته 

 .في منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة
كما أشار الخبراء الى أن من المفید أن تدعى األطراف وغیرها الى توفیر السیناریوهات المحتملة لآللیة  .26

 .علومات بشأن انعكاسات هذه السیناریوهاتالعالمیة المتعددة األطراف لتقاسم المنافع فضال عن م

  مسائل أخرى - 6البند 
. من بروتوكول ناغویا 10دعت الرئیسة المشاركة أجیرو الخبراء الى إثارة أي مسائل أخرى تتعلق بالمادة  .27

مات المعني بالتنوع البیولوجي وخد والعلوم لسیاساتل وتساءل الخبراء عن احتمال االتصال بالمنبر الحكومي الدولي
وجرى إبالغ هؤالء . النظم االیكولوجیة للحصول على معلومات عن األولویات العالمیة للحفظ واالستخدام المستدام

الخبراء بأن االجتماع السابع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة سوف تنظر في احتمال مساهمة 
في الجوانب العلمیة والتقنیة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  والعلومالمنبر الحكومي الدولي للسیاسة 

 .وأهداف إیتشي للتنوع البیولوجي 2020- 2011
 .من البروتوكول 10في المادة " العالمي"وناقش الخبراء مفهوم  .28

  اعتماد التقریر - 7البند 
 .اشفهی بالصیغة التى عدل بهاق علیه قدم الرئیس المشارك بارك لالجتماع مشروع التقریر الذي ووف .29

  اختتام االجتماع - 8البند 
 .أعرب المشاركون عن تقدیرهم لالتحاد األوروبي لما قدمه من دعم مالي لالجتماع .30
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وأعربت . وألقت السیدة لووى بعض المالحظات الختامیة نیابة عن الرئیسین المشاركین للجنة الحكومیة الدولیة .31
 10لنزیهة والصریحة التي دارت بین الخبراء، وأشارت الى أنه كان من المفید معالجة المادة عن تقدیرها للمناقشات ا
وأعربت عن األمل في أن تنتقل هذه الروح اإلیجابیة الى االجتماع الثالث للجنة الحكومیة . بطریقة إیجابیة ومعقولة

ول البروتوكول حیز النفاذ في وقت مناسب وشعرت السیدة لووي بالتشجیع بفعل التقدم الذي أحرز صوب دخ. الدولیة
لالجتماع الثالث لألطراف في البروتوكول الذي سیعقد بالتزامن مع االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة 
المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وفي هذا الصدد، أكدت دور اللجنة الحكومیة الدولیة في اإلعداد لدخول البروتوكول حیز 

 .لنفاذا
/ سبتمبر 19من بعد ظهر یوم الخمیس  5.30وعقب تبادل كلمات المجاملة، اختتم االجتماع في الساعة  .32

 .2013أیلول 
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