
  

  
األمم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة

  . نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةإحضار بتكرم ويرجى من المندوبين ال.بع عدد محدود من هذه الوثيقةطُ
  

  الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات
  واألحكام المتصلة بها) ي(8المخصص للمادة 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي
   السادساالجتماع

  2009 تشرين الثاني/ نوفمبر6- 2مونتريال، 
  ∗ من جدول األعمال المؤقت6البند 

  
  ات المفاوضات حول النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافعمستجد

  مذكرة من األمين التنفيذي
نظام دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع إنشاء الوثيقة معلومات أساسية بخصوص المفاوضات حول هذه تقدم   - 1

مر األطراف، ت جيم الصادرة عن مؤ8/5 ألف و8/4، 9/13، 9/12ة في ضوء المقررات وعالقته بمسألة المعارف التقليدي
  .فضال عن المقررات السابقة لمؤتمر األطراف

  :ما يلي مؤتمر األطراف  دال، قرر7/19في مقرره و  - 2
مل بالتعاون مع الفريق العالحصول وتقاسم المنافع، المخصص لأن يكلف الفريق العامل المفتوح العضوية " 
 مشاركة المجتمعات ضمان، وواألحكام المتصلة بها) ي(8 المخصص للمادة  العامل بين الدوراتمفتوح العضويةال

العلمية واألكاديمية، باإلضافة إلى المنظمات ير الحكومية والصناعة والمؤسسات األصلية والمحلية، والمنظمات غ
شأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع بهدف  وإبرام نظام دولي بصياغةبأن يكلف الحكومية الدولية، 

من االتفاقية وكذلك أهداف االتفاقية ) ي(8 والمادة 15ألحكام المادة صك أو صكوك تؤمن التنفيذ الفعال اعتماد 
  )تم إضافة التركيز." (الثالثة

واألحكام ) ي(8المعني بالمادة  جيم، مسألة التعاون بين الفريق العامل 8/5في المقرر بحث مؤتمر األطراف و  - 3
لحصول وتقاسم المنافع، باإلضافة إلى مشاركة المجتمعات مخصص لالمتصلة بها، والفريق العامل المفتوح العضوية ال

من الفريق العامل بين  " 1في الفقرة  طلباألصلية والمحلية فيما يتعلق بالنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، و
 لىإ أن يتعاون ويسهم في الوفاء بالتكليف الصادر ،واألحكام المتصلة بها) ي(8لمادة لالمخصص توح العضوية الدورات المف

 نظام دولي إبرامصياغة و حول بداء آراءبإلحصول وتقاسم المنافع، وذلك المخصص لالفريق العامل المفتوح العضوية 
ممارسات التقليدية المتصلة بالموارد الجينية وبالتقاسم العادل بتكارات والللحصول وتقاسم المنافع، يتعلق بالمعارف واإل

  .)تم إضافة التركيز( ".والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها
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إبرام  صياغة و، في اجتماعه الخامس،)ي(8 طلب مؤتمر األطراف، بحث الفريق العامل المعني بالمادة بناء علىو  - 4
المرتبطة التقليدية  بالمعارف واإلبتكارات والممارسات من منظور عالقتهلمنافع النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم ا

آلراء إلحالته إلى االجتماع السادس للفريق للى توافق إل توصغير أن الفريق العامل لم يتمكن من ال.  بالموارد الجينية
  .، ونتيجة لذلك، لم يتم إحالة أي آراءالعامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع

 ألف، طلبه إلى الفريق العامل 9/13 مقررال من 12 مؤتمر األطراف، في اجتماعه التاسع، في الفقرة كررو  - 5
 الفريق العامل إلى  الوفاء بالصالحيات المسندةفيسهامه إ يواصل تعاونه وأن) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة 

دولي للحصول النظام الإبرام وصياغة  حول  بموافاته بآرائهوذلكلحصول وتقاسم المنافع، لالمخصص المفتوح العضوية 
د الجينية وبالتقاسم العادل رالمرتبطة بالمواالتقليدية  بالمعارف واالبتكارات والممارسات من منظور عالقتهوتقاسم المنافع 

  .ة عن استخدامهاشئوالمنصف للمنافع النا
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع، تعليماته للفريق العامل المعني بالحصول 9/12في المقرر كرر مؤتمر األطراف، و  - 6

 االجتماع لالنتهاء من صياغة وإبرام النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع في أقرب وقت ممكن قبلوتقاسم المنافع 
، ضمن جملة أمور، التفاوض من للفريق العاملن االجتماع الثاالغرض ميكون وقرر أيضا أن .  العاشر لمؤتمر األطراف

إنشاء ثالثة أفرقة قرر وباإلضافة إلى ذلك،   .حول النص التشغيلي بشأن المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
تحديد  قضايا تتصل بالا عملية التفاوض، يعالج إثنان منهلتقديم إرشادات بصدد نمنفصلة من الخبراء التقنيين والقانونيي

 ، المنعقدفريق الخبراء المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية :المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةب
كانون الثاني / في طوكيو في يناير، المنعقد وفريق الخبراء المعني باالمتثال في حيدر أباد بالهند،2009حزيران /في يونيو

، UNEP/CBD/WG-ABS/7/3   وUNEP/CBD/WG-ABS/8/2 يقتينفي الوث نفريقيهذين ال ي اجتماعا تقريريردو. 2009
  .على التوالي

إلى الفريق العامل المعني بالمادة ، 9/12 من المقرر 20وباإلضافة إلى ذلك، طلب مؤتمر األطراف في الفقرة   - 7
عن "الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع أن يواصل التعاون واإلسهام في تحقيق التكليفات الصادرة إلى ) ي(8

 بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد ان الخبراء التقنيين المعنيفريقيطريق تقديم آراء مفصلة ومحددة عن نتائج أعمال 
  ".االمتثال وذلك كمدخالت في عمل الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافعبالجينية و

 .  في باريس2009نيسان / أبريل9- 2جتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع من وعقد اال  - 8
  النص التشغيلي بشأن الهدف، ومجال التطبيق، واالمتثال، والتقاسم العادل والمنصفحولتفاوض وخصص االجتماع لل

  .(UNEP/CBD/WG-ABS/7/8) المرفق بتقريره وترد نتائج االجتماع في.  ، والحصول على الموارد الجينيةللمنافع
واألحكام المتصلة بها إلى تزويد الفريق العامل ) ي(8يدعى الفريق العامل المعني بالمادة وفي ضوء ما تقدم،   - 9

عن النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع حسبما يده بآراء وتزالمفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع، 
فريق الخبراء ق بالمعارف التقليدية ذات الصلة والتقاسم المنصف للمنافع، بما في ذلك آراء مفصلة ومحددة عن نتائج يتعل

  .وفريق الخبراء المعني باالمتثالالمعني بالمعارف التقليدية 
 نتائج عدد من بعين االعتبارخذ أن يأ في لدى االضطالع بالتكليف الصادر إليه، ،قد يرغب الفريق العامل أيضا  - 10

وتشمل هذه تقرير حلقة .  المبادرات بخصوص المجتمعات األصلية والمحلية والحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع
لم بشأن المسائل المتعلقة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية العمل التي عقدت في ف

(UNEP/CBD/WG8J/6/INF/14)  فيينا بشأن المسائل المتعلقة بالمعارف التقليدية التي عقدت في عمل الوتقرير حلقة
  .(UNEP/CBD/WG8J/6/INF/13)والموارد الجينية والنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
-----  


