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بروتوكول ناغويا ب�صاأن احل�صول على املوارد اجلينية والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدامها

املقدمة

افُتتح باب التوقيع على االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف 5 حزيران/يونيه 1992 يف موؤمتر 
االأمم املتحدة ب�ساأن البيئة والتنمية )"موؤمتر قمة" ريو "املعني باالأر�ض"( ودخلت حيز النفاذ 

يف 29 كانون االأول/دي�سمرب 1993. واالتفاقية هي ال�سك الدويل الوحيد الذي يتناول باإ�سهاب 
مو�سوع التنوع البيولوجي. وتتمثل االأهداف الثالثة لالتفاقية يف احلفا على التنوع البيولوجي، 
واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد 

اجلينية.

وللم�سي قدما يف تنفيذ الهدف الثالث، دعا موؤمتر القمة العاملي ب�ساأن التنمية امل�ستدامة 
)يف جوهان�سربغ، يف �سبتمرب/اأيلول 2002( اإىل التفاو�ض ب�ساأن اإن�ساء نظام دويل، يف اإطار 

االتفاقية، من اأجل تعزيز وحماية التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد 
اجلينية. وقد ا�ستجاب موؤمتر االأطراف لالتفاقية يف اجتماعه ال�سابع، يف عام 2004، بتكليف 

فريقه  العامل املفتوح الع�سوية املخ�س�ض للح�سول وتقا�سم املنافع بغية التنفيذ الفعال للمادتني 
15 )احل�سول على املوارد اجلينية( و 8 )ي( )املعارف التقليدية( لالتفاقية واأهدافها الثالثة.

وبعد مرور �ست �سنوات من التفاو�ض، اعُتمد بروتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد 
اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها لالتفاقية املتعلقة بالتنوع 
البيولوجي وذلك خالل االجتماع العا�سر ملوؤمتر االأطراف يف 29 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2010 يف 

ناغويا باليابان.

ويعطي الربوتوكول دفعة كبرية للهدف الثالث لالتفاقية من خالل تقدمي اأ�سا�ض قوي لزيادة 
اليقني القانوين وال�سفافية لكل من مقدمي وم�ستخدمي املوارد اجلينية. اأما االلتزامات املحددة 

لدعم االمتثال للت�سريعات املحلية اأو املتطلبات التنظيمية للدولة الطرف التي تقدم املوارد 
اجلينية وااللتزامات التعاقدية والواردة على اأ�سا�ض �سروط يتفق عليها االأطراف فت�سكل اأحد 

االبتكارات الهامة للربوتوكول. كما اأن هذه االأحكام املتعلقة باالمتثال واالأحكام التي تهيئ ظروفا 
ميكن التنبوؤ بها اأكرث للح�سول على املوارد اجلينية ف�ست�ساهم يف �سمان تقا�سم املنافع عندما 

تتيح املوارد اجلينية الفر�سة للدول االأطراف كي تقدم موارد جينية. كما اأن اأحكام الربوتوكول 
ب�ساأن احل�سول على املعارف التقليدية لل�سعوب االأ�سلية واملجتمعات املحلية عند ارتباطها 

باملوارد اجلينية �ستعزز قدرة هذه املجتمعات على اال�ستفادة من ا�ستخدام معارفها، وابتكاراتها 
وممار�ساتها.

ومن خالل ا�ستخدام املوارد اجلينية واملعارف التقليدية ذات ال�سلة، وتعزيز الفر�ض املتاحة 
للتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، فاإن الربوتوكول �سيمّكن من اإن�ساء 
حوافز حلفظ التنوع البيولوجي، واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته، وزيادة تعزيز م�ساهمة التنوع 

البيولوجي يف التنمية امل�ستدامة ورفاهية االإن�سان. 

اأمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
برنامج االأمم املتحدة للبيئة

413 St. Jacques Street West، Suite العنوان:800
Montreal، Quebec، Canada H2Y 1N9

1 )514( 288 رقم الهاتف: 2220
1 )514( 2888 رقم الفاك�ض: 6588

secretariat@cbd.int :الربيد االإلكرتوين
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بروتوكول ناغويا ب�صاأن احل�صول على املوارد اجلينية والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع النا�صئة عن ا�صتخدامها

 بروتوكـــول ناغويـا ب�صـــاأن احل�صــول علـى املوارد اجلينيــة
  والتقا�صم العادل واملن�صف للمنـافع النا�صئـة عن ا�صتخدامها,

 امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي

اإن االأطراف يف هذا الربوتوكول،
بو�سفها اأطرافا يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، امل�سار اإليها فيما بعد با�سم "االتفاقية"،

اإذ ت�سري اإىل اأن التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية هو اأحد 
االأهداف الثالثة الرئي�سية لالتفاقية، وت�سّلم باأن الربوتوكول ي�سعى اإىل تنفيذ هذا الهدف يف 

اإطار االتفاقية،

واإذ توؤكد من جديد احلقوق ال�سيادية للدول على مواردها الطبيعية ووفقا الأحكام االتفاقية،
واإذ ت�سري كذلك اإىل املادة 15 من االتفاقية،

واإذ ت�سّلم بامل�ساهمة املهمة التي يقدمها للتنمية امل�ستدامة نقل التكنولوجيا والتعاون، لبناء قدرات 
البحث واالبتكار من اأجل اإ�سافة قيمة اإىل املوارد اجلينية يف البلدان النامية، وفقا للمادتني 16 و 

19 من االتفاقية،

واإذ ت�سّلم باأن التوعية العامة بالقيمة االقت�سادية للنظم االإيكولوجية والتنوع البيولوجي والتقا�سم 
العادل واملن�سف لهذه القيمة االقت�سادية مع رعاة التنوع البيولوجي هما حافزان اأ�سا�سيان 

حلفظ التنوع البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته،

واإذ تعرتف بالدور املحتمل للح�سول وتقا�سم املنافع يف امل�ساهمة نحو حفظ التنوع البيولوجي 
وا�ستخدامه امل�ستدام، والق�ساء على الفقر، والتنمية امل�ستدامة، وبالتايل امل�ساهمة يف حتقيق 

االأهداف االإمنائية لالألفية،

واإذ تعرتف بال�سلة بني احل�سول على املوارد اجلينية، والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع 
النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املوارد،

واإذ ت�سّلم باأهمية توفري اليقني القانوين فيما يتعلق باحل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم 
العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها،

واإذ ت�سّلم كذلك باأهمية تعزيز االإن�ساف والعدل يف التفاو�ض لو�سع �سروط متفق عليها ب�سورة 
متبادلة بني مقدمي املوارد اجلينية وم�ستخدميها،

واإذ ت�سّلم اأي�سا بالدور احليوي الذي تلعبه الن�ساء يف احل�سول وتقا�سم املنافع وتوؤكد احلاجة 
اإىل امل�ساركة الكاملة للن�ساء يف جميع م�ستويات �سنع ال�سيا�سات وتنفيذها من اأجل حفظ التنوع 

البيولوجي،

وت�سميما منها على موا�سلة دعم التنفيذ الفعال الأحكام احل�سول وتقا�سم املنافع يف االتفاقية،
واإذ ت�سّلم باأن احلل االبتكاري الالزم ملعاجلة التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن 

ا�ستخدام املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية الذي يحدث يف احلاالت 
عرب احلدود اأو التي ال يكون من املمكن فيها منح املوافقة امل�سبقة عن علم اأو احل�سول عليها،

واإذ ت�سّلم باأهمية املوارد اجلينية لالأمن الغذائي، وال�سحة العامة، وحفظ التنوع البيولوجي، 
والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه،

واإذ ت�سّلم بالطابع اخلا�ض للتنوع البيولوجي الزراعي، و�سماته املميزة وم�ساكله التي حتتاج اإىل 
حلول مميزة،

واإذ ت�سّلم باالعتماد املتبادل بني جميع البلدان فيما يتعلق باملوارد الوراثية لالأغذية والزراعة 
ف�سال عن طابعها اخلا�ض واأهميتها لتحقيق االأمن الغذائي يف جميع اأنحاء العامل وللتنمية 

امل�ستدامة للزراعة يف �سياق التخفيف من وطاأة الفقر وتغري املناخ، واعرتافا منها بالدور 
االأ�سا�سي للمعاهدة الدولية ب�ساأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة وهيئة املوارد الوراثية 

لالأغذية والزراعة التابعة ملنظمة االأغذية والزراعة يف هذا ال�سدد،

واإذ تاأخذ بعني االعتبار اللوائح ال�سحية الدولية )2005( ال�سادرة عن منظمة ال�سحة العاملية 
واأهمية �سمان احل�سول على م�سببات االأمرا�ض الب�سرية للتاأهب يف جمال ال�سحة العامة 

والأغرا�ض اال�ستجابة،

واإذ ت�سّلم باالأعمال اجلارية يف املحافل الدولية االأخرى املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع،
واإذ ت�سري اإىل النظام املتعدد االأطراف ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع املن�ساأ مبوجب املعاهدة 

الدولية ب�ساأن املوارد الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة اأن�سئ مبا يتجان�ض مع االتفاقية،

واإذ ت�سّلم باأن ال�سكوك الدولية املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع ينبغي اأن تدعم بع�سها البع�ض 
بغية حتقيق اأهداف االتفاقية،

واإذ ت�سري اإىل اأهمية املادة 8 )ي( من االتفاقية من حيث ات�سالها باملعارف التقليدية املرتبطة 
باملوارد اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستعمال هذه املعارف،

واإذ تالحظ العالقة املتبادلة بني املوارد اجلينية واملعارف التقليدية، وطبيعتها التي ال تنف�سم 
بالن�سبة للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، واأهمية املعارف التقليدية حلفظ التنوع البيولوجي 

واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته، ول�سبل العي�ض امل�ستدامة لهذه املجتمعات،

واإذ ت�سّلم بتنوع الظروف التي حتوز اأو متتلك فيها املجتمعات االأ�سلية واملحلية املعارف التقليدية 
املرتبطة باملوارد اجلينية،

واإذ تاأخذ بعني االعتبار حق املجتمعات االأ�سلية واملحلية يف تعريف احلائزين ال�سرعيني داخل 
جمتمعاتها ملعارفها التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية،
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واإذ ت�سلم كذلك بالظروف الفريدة التي متتلك فيها البلدان معارف تقليدية مرتبطة باملوارد 
اجلينية، التي قد تكون �سفهية اأو موثقة اأو يف اأ�سكال اأخرى، مما يعك�ض تراثا ثقافيا غنيا يتعلق 

بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام،

واإذ تالحظ اإعالن االأمم املتحدة ب�ساأن حقوق ال�سعوب االأ�سلية،
واإذ توؤكد على اأنه لي�ض يف هذا الربوتوكول ما يف�سر على اأنه يقلل اأو يلغي احلقوق اململوكة 

للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، 

قد اتفقت على ما يلي:

 املادة
1 

الهدف
اإن الهدف من هذا الربوتوكول هو التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام 
املوارد اجلينية، مبا يف ذلك عن طريق احل�سول ب�سورة مالئمة على املوارد اجلينية ونقل 

التكنولوجيات ذات ال�سلة ب�سورة مالئمة، مع االأخذ يف احل�سبان جميع احلقوق على هذه املوارد 
والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل املالئم، مما ي�سهم بالتايل يف حفظ التنوع البيولوجي 

واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته.

 املادة
2 

ا�صتخدام امل�صطلحات
ت�سري على هذا الربوتوكول امل�سطلحات املعّرفة يف املادة 2 من االتفاقية. وباالإ�سافة اإىل ما يلي، 

الأغرا�ض هذا الربوتوكول:

"موؤمتر االأطراف" يعني موؤمتر االأطراف يف االتفاقية؛ )اأ( 

"االتفاقية" تعني اتفاقية التنوع البيولوجي؛ )ب( 

"ا�ستخدام املوارد اجلينية" يعني اإجراء البحث والتطوير ب�ساأن التكوين اجليني و/اأو  )ج( 
الكيميائي البيولوجي للموارد اجلينية، مبا يف ذلك من خالل ا�ستخدام التكنولوجية 

االإحيائية ح�سبما ورد تعريفها يف املادة 2 من االتفاقية؛

"التكنولوجيا االإحيائية" ح�سب تعريفها يف املادة 2 من االتفاقية تعني اأية تطبيقات  )د( 
تكنولوجية ت�ستخدم النظم البيولوجية اأو الكائنات احلية اأو م�ستقاتها، ل�سنع اأو تعديل 

املنتجات اأو العمليات من اأجل ا�ستخدامات معينة؛

"امل�ستقات" تعني مركبات كيميائية بيولوجية حتدث طبيعيا وتنتج عن التعبري اجليني  )ه( 
اأو التمثيل الغذائي ملوارد بيولوجية اأو جينية، حتى واإن مل تكن حتتوي على وحدات وراثية 

وظيفية.

 املادة
3 

جمال التطبيق
ي�سري هذا الربوتوكول على املوارد اجلينية يف جمال تطبيق املادة 15 من االتفاقية وعلى املنافع 

النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املوارد. وي�سري هذا الربوتوكول اأي�سا على املعارف التقليدية املرتبطة 
باملوارد اجلينية الواردة �سمن جمال تطبيق االتفاقية وعلى املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام 

هذه املعارف.

 املادة
4 

العالقة مع االتفاقات وال�صكوك الدولية
ال توؤثر اأحكام هذا الربوتوكول على حقوق والتزامات اأي طرف ناجتة عن اأي اتفاق دويل   - 1

قائم، اإال اإذا كانت ممار�سة هذه احلقوق وااللتزامات �ستت�سبب يف اأ�سرار خطرية للتنوع 
البيولوجي اأو تهدده. وال تهدف هذه الفقرة اإىل اإن�ساء هيكل هرمي بني هذا الربوتوكول واأي 

�سكوك دولية اأخرى.

لي�ض يف هذا الربوتوكول ما مينع االأطراف من الدخول يف اتفاقات دولية اأخرى ذات �سلة   - 2
وتنفيذها، مبا يف ذلك اتفاقات متخ�س�سة اأخرى للح�سول وتقا�سم املنافع، �سريطة اأن تدعم 

اأهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول وال تتعار�ض معها.

ينفذ هذا الربوتوكول مع ال�سكوك الدولية االأخرى ذات ال�سلة بهذا الربوتوكول بطريقة   - 3
داعمة لبع�سها البع�ض. وينبغي اإيالء االعتبار الواجب للعمل املفيد واجلاري ذي ال�سلة اأو 

املمار�سات مبوجب ال�سكوك الدولية واملنظمات الدولية املعنية، �سريطة دعمها الأهداف االتفاقية 
وهذا الربوتوكول وعدم تعار�سها معها.

هذا الربوتوكول هو �سك تنفيذ اأحكام احل�سول وتقا�سم املنافع يف االتفاقية. ويف احلاالت   - 4
التي ينطبق فيها �سك دويل متخ�س�ض للح�سول وتقا�سم املنافع يتما�سى مع اأهداف االتفاقية 

وهذا الربوتوكول وال يتعار�ض معها، ال ي�سري هذا الربوتوكول بالن�سبة للطرف املتعاقد اأو 
االأطراف املتعاقدة يف ال�سك املتخ�س�ض فيما يتعلق باملورد اجليني املحدد امل�سمول بال�سك 

املتخ�س�ض والأغرا�سه.
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 املادة
5 

التقا�صم العادل واملن�صف للمنافع
وفقا للفقرتني 3 و 7 من املادة 15 من االتفاقية، يتم تقا�سم املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام   - 1

املوارد اجلينية ف�سال عن اال�ستخدامات الالحقة والت�سويق التجاري بطريقة عادلة ومن�سفة 
مع الطرف املقدم لهذه املوارد الذي يكون بلد من�ساأ هذه املوارد اأو مع الطرف الذي ح�سل على 

املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية. ويكون هذا التقا�سم بناء على �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة.

يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية، ح�سب االقت�ساء، بهدف �سمان   - 2
تقا�سم املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية التي حتوزها املجتمعات االأ�سلية واملحلية، 
وفقا للت�سريع املحلي بخ�سو�ض احلقوق املن�سو�ض عليها لهذه املجتمعات االأ�سلية واملحلية على 
مواردها اجلينية، تقا�سمها بطريقة عادلة ومن�سفة مع املجتمعات املعنية، ا�ستنادا اإىل �سروط 

متفق عليها ب�سورة متبادلة.

لتنفيذ الفقرة 1 اأعاله، يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية، ح�سب   - 3
االقت�ساء.

يجوز اأن ت�ستمل املنافع على منافع نقدية وغري نقدية، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ولي�ض   - 4
احل�سر، املنافع املذكورة يف املرفق.

يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية، ح�سب االقت�ساء، بهدف تقا�سم   - 5
املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية بطريقة عادلة ومن�سفة 
مع املجتمعات االأ�سلية واملحلية احلائزة لهذه املعارف. ويكون هذا التقا�سم بناء على �سروط متفق 

عليها ب�سورة متبادلة.

 املادة
6 

احل�صول على املوارد اجلينية
عند ممار�سة الدولة للحقوق ال�سيادية على املوارد الطبيعية، ورهنا للت�سريع املحلي   - 1

اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع، يخ�سع احل�سول على املوارد اجلينية 
ال�ستخدامها، للموافقة امل�سبقة عن علم للطرف املقدم لهذه املوارد الذي يكون بلد من�ساأ هذه 

املوارد اأو الطرف الذي ح�سل على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية، ما مل يقرر هذا الطرف 
خالف ذلك.

وفقا للت�سريع املحلي، يتخذ كل طرف تدابري، ح�سب االقت�ساء، بهدف �سمان احل�سول على   - 2
املوافقة امل�سبقة عن علم اأو قبول اأو م�ساركة املجتمعات االأ�سلية واملحلية للح�سول على املوارد 

اجلينية يف احلاالت التي يكون لهذه املجتمعات حقوقا من�سو�ض عليها ملنح احل�سول على هذه 
املوارد.

مبوجب الفقرة 1 اأعاله، يتخذ كل طرف ي�سرتط املوافقة امل�سبقة عن علم، ما يلزم من   - 3
تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية، ح�سب االقت�ساء، من اأجل ما يلي:

الن�ض على اليقني القانوين والو�سوح وال�سفافية يف ت�سريعه املحلي اأو متطلباته  )اأ( 
التنظيمية ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع؛

الن�ض على قواعد واإجراءات عادلة وغري تع�سفية ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية؛ )ب( 

توفري املعلومات عن كيفية التقدم بطلب للح�سول على املوافقة امل�سبقة عن علم؛ )ج( 

الن�ض على قرار كتابي وا�سح و�سفاف من قبل �سلطة وطنية خمت�سة، بطريقة فعالة  )د( 
من حيث التكاليف وخالل فرتة زمنية معقولة؛

الن�ض يف وقت احل�سول على اإ�سدار ت�سريح اأو ما يعادله كدليل على قرار منح  )ه( 
املوافقة امل�سبقة عن علم وو�سع ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة، واإخطار غرفة تبادل 

املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع بذلك؛

حيثما ينطبق االأمر، ورهنا بالت�سريع املحلي، حتديد معايري و/اأو عمليات للح�سول  )و( 
على املوافقة امل�سبقة عن علم اأو القبول وامل�ساركة للمجتمعات االأ�سلية واملحلية من اأجل 

احل�سول على املوارد اجلينية؛

و�سع قواعد واإجراءات وا�سحة لالإلزام ب�سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة وو�سعها.  )ز( 
ويجب و�سع هذه ال�سروط كتابة وميكن اأن تت�سمن، جملة اأمور، منها:

حكما لت�سوية املنازعات؛  )1(

�سروطا ب�ساأن تقا�سم املنافع، مبا يف ذلك بالعالقة اإىل حقوق امللكية الفكرية؛   )2(

�سروطا لال�ستخدام الالحق من جانب طرف ثالث، اإن وجد؛   )3(

�سروطا ب�ساأن التغيريات يف النوايا، عند االقت�ساء.  )4(

 املادة
7 

احل�صول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
وفقا للقانون املحلي، يتخذ كل طرف تدابري، ح�سب االقت�ساء، بهدف �سمان احل�سول على 

املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي حتوزها املجتمعات االأ�سلية واملحلية مبوافقة 
م�سبقة عن علم اأو قبول وم�ساركة هذه املجتمعات االأ�سلية واملحلية، وباإبرام �سروط متفق عليها 

ب�سورة متبادلة.
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 املادة
8 

اعتبارات خا�صة
على كل طرف القيام مبا يلي، لدى اإعداد وتنفيذ ت�سريعه اأو متطلباته التنظيمية ب�ساأن احل�سول 

وتقا�سم املنافع:

تهيئة الظروف لتعزيز وت�سجيع البحوث التي ت�سهم يف حفظ التنوع البيولوجي  )اأ( 
وا�ستخدامه امل�ستدام، وال �سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مب�سطة 

ب�ساأن احل�سول الأغرا�ض البحوث غري التجارية، مع مراعاة احلاجة اإىل معاجلة تغري النية 
لهذه البحوث؛

اإيالء االعتبار الواجب حلاالت الطوارئ احلالية اأو الو�سيكة، التي تهدد اأو ت�سر �سحة  )ب( 
الب�سر اأو احليوانات اأو النباتات، ح�سبما يتقرر على امل�ستوى الوطني اأو الدويل. ويجوز اأن 

تاأخذ االأطراف يف االعتبار احلاجة اإىل احل�سول املعجل على املوارد اجلينية والتقا�سم 
العادل واملن�سف ال�سريع للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املوارد اجلينية، مبا يف ذلك 
احل�سول على معامالت بتكلفة معقولة ملن يحتاجون اإليها، وخ�سو�سا يف البلدان النامية؛

النظر يف اأهمية املوارد الوراثية لالأغذية والزراعة ودورها اخلا�ض لالأمن الغذائي. )ج( 

 املادة
9 

امل�صاهمة يف احلفظ واال�صتخدام امل�صتدام
ت�سجع االأطراف امل�ستخدمني واملقدمني على توجيه املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية 

نحو حفظ التنوع البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته.

 املادة
10 

االآلية العاملية املتعددة االأطراف لتقا�صم املنافع
على االأطراف النظر يف احلاجة اإىل اآلية عاملية متعددة االأطراف لتقا�سم املنافع واأ�ساليب هذه 

االآلية ملعاجلة التقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد اجلينية واملعارف 
التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية التي حتدث يف حاالت عبور احلدود اأو التي ال يكون من املمكن 
منح املوافقة امل�سبقة عن علم اأو احل�سول عليها. وت�ستخدم منافع املوارد اجلينية التي يتقا�سمها 

امل�ستخدمون واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية من خالل هذه االآلية لدعم حفظ التنوع 
البيولوجي واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته على امل�ستوى العاملي.

 املادة
11 

التعاون عرب احلدود
يف احلاالت التي توجد فيها نف�ض املوارد اجلينية يف املوقع الطبيعي داخل اإقليم اأكرث من   - 1

طرف واحد، ت�سعى هذه االأطراف اإىل التعاون، ح�سب االقت�ساء، مع م�ساركة املجتمعات االأ�سلية 
واملحلية املعنية، حيثما ينطبق االأمر، بغية تنفيذ هذا الربوتوكول.

يف حالة تقا�سم نف�ض املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية بني جمتمع واحد اأو اأكرث   - 2
من املجتمعات االأ�سلية واملحلية يف عدة اأطراف، ت�سعى هذه االأطراف اإىل التعاون، ح�سب 

االقت�ساء، مع م�ساركة املجتمعات االأ�سلية واملحلية املعنية، بغية تنفيذ هدف هذا الربوتوكول.

 املادة
12 

املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
تراعي االأطراف يف تنفيذ التزاماتها مبوجب هذا الربوتوكول، رهنا بالت�سريع املحلي،   - 1
القوانني العرفية للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، وبروتوكوالتها واإجراءاتها املجتمعية، ح�سب 

االقت�ساء، فيما يتعلق باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية.

تقوم االأطراف بامل�ساركة الفعالة للمجتمعات االأ�سلية واملحلية املعنية، باإن�ساء اآليات الإبالغ   - 2
امل�ستخدمني املحتملني للمعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية عن التزاماتهم، مبا يف ذلك 

التدابري التي تتاح من خالل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع للح�سول على 
هذه املعارف والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املعارف.

ت�سعى االأطراف، ح�سب االقت�ساء، اإىل دعم اإعداد املجتمعات االأ�سلية واملحلية، مبا يف ذلك   - 3
ن�ساء هذه املجتمعات، ملا يلي:

بروتوكوالت جمتمعية فيما يتعلق باحل�سول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد  )اأ( 
اجلينية والتقا�سم العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام هذه املعارف؛

متطلبات دنيا لل�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة ل�سمان التقا�سم العادل واملن�سف  )ب( 
للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية؛

بنود تعاقدية منوذجية لتقا�سم املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املعارف التقليدية  )ج( 
املرتبطة باملوارد اجلينية.

ال ُتقيد االأطراف، بقدر االإمكان لدى تنفيذها لهذا الربوتوكول، اال�ستخدام املاألوف للموارد   - 4
اجلينية، واملعارف التقليدية املرتبطة بها وتبادلها داخل املجتمعات االأ�سلية واملحلية وفيما بينها 

وفقا الأهداف االتفاقية.
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 املادة
13 

نقاط االت�صال الوطنية وال�صلطات الوطنية املخت�صة
يعني كل طرف نقطة ات�سال وطنية معنية باحل�سول وتقا�سم املنافع. وتقوم نقطة االت�سال   - 1

الوطنية باإتاحة املعلومات على النحو التايل:

يف حالة مقدمي الطلبات الذين ي�سعون اإىل احل�سول على املوارد اجلينية، معلومات  )اأ( 
عن اإجراءات احل�سول على املوافقة امل�سبقة عن علم وو�سع �سروط متفق عليها ب�سورة 

متبادلة، مبا يف ذلك تقا�سم املنافع؛

يف حالة مقدمي الطلبات الذين ي�سعون اإىل احل�سول على املعارف التقليدية املرتبطة  )ب( 
باملوارد اجلينية، حيثما اأمكن، معلومات عن اإجراءات احل�سول على املوافقة امل�سبقة عن 

علم اأو القبول اأو امل�ساركة، ح�سب االقت�ساء، للمجتمعات االأ�سلية واملحلية وو�سع �سروط 
متفق عليها ب�سورة متبادلة مبا يف ذلك تقا�سم املنافع؛

معلومات عن ال�سلطات الوطنية املخت�سة، واملجتمعات االأ�سلية واملحلية املعنية  )ج( 
واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني.

وتكون نقطة االت�سال الوطنية م�سوؤولة عن عمليات االت�سال باالأمانة.

يعني كل طرف �سلطة وطنية خمت�سة واحدة اأو اأكرث معنية باحل�سول وتقا�سم املنافع.   - 2
وتكون ال�سلطات الوطنية املخت�سة م�سوؤولة، وفقا للتدابري الت�سريعية اأو االإدارية اأو ال�سيا�ساتية 
الوطنية الواجبة التطبيق، عن منح حق احل�سول، اأو عند االقت�ساء، اإ�سدار دليل كتابي يفيد 

با�ستيفاء متطلبات احل�سول وم�سوؤولة عن االإبالغ عن االإجراءات واملتطلبات املنطبقة للح�سول 
على املوافقة امل�سبقة عن علم واإبرام �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة.

يجوز اأن يعني طرف ما كيانا واحدا للقيام بوظائف كل من نقطة االت�سال وال�سلطة الوطنية   - 3
املخت�سة.

يبلغ كل طرف االأمانة، يف موعد ال يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة له،   - 4
مبعلومات عن و�سيلة االت�سال بنقطة االت�سال الوطنية وال�سلطة اأو ال�سلطات الوطنية املخت�سة 

لديه. ويف احلاالت التي يعني فيها طرف ما اأكرث من �سلطة وطنية خمت�سة واحدة، عليه اأن ير�سل 
اإىل االأمانة، مرفقا باإخطاره معلومات ذات �سلة عن م�سوؤوليات كل �سلطة من هذه ال�سلطات. 
وحيثما ينطبق االأمر، تبني هذه املعلومات، كحد اأدنى، اأي �سلطة خمت�سة م�سوؤولة عن املوارد 

اجلينية املطلوبة. ويبلغ كل طرف االأمانة فورا باأي تغيريات يف تعيني نقطة االت�سال الوطنية لديه 
اأو باأي تغيري يف و�سيلة االت�سال بال�سلطة اأو ال�سلطات الوطنية املخت�سة لديه اأو م�سوؤولياتها.

تتيح االأمانة املعلومات الواردة عمال بالفقرة 4 اأعاله من خالل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن   - 5
احل�سول وتقا�سم املنافع.

 املادة
14 

 غرفة تبادل املعلومات ب�صاأن احل�صول
 وتقا�صم املنافع وتقا�صم املعلومات

تن�ساأ مبوجب هذا غرفة لتبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع كجزء من اآلية   - 1
غرفة تبادل املعلومات مبوجب الفقرة 3 من املادة 18 من االتفاقية. وتعمل الغرفة كو�سيلة لتقا�سم 
املعلومات املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع. وتوفر، ب�سفة خا�سة، احل�سول على املعلومات ذات 

ال�سلة بتنفيذ هذا الربوتوكول التي يتيحها كل طرف.

بدون االإخالل بحماية املعلومات ال�سرية، يتيح كل طرف لغرفة تبادل املعلومات ب�ساأن   - 2
احل�سول وتقا�سم املنافع اأية معلومات مطلوبة مبوجب هذا الربوتوكول، ف�سال عن املعلومات 

املطلوبة عمال باملقررات التي يتخذها موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا 
الربوتوكول. وت�ستمل املعلومات على:

التدابري الت�سريعية واالإدارية وال�سيا�ساتية ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع؛ )اأ( 

معلومات عن نقطة االت�سال الوطنية وال�سلطة اأو ال�سلطات الوطنية املخت�سة؛ )ب( 

الت�ساريح اأو ما يعادلها ال�سادرة عند وقت احل�سول كدليل على قرار منح املوافقة  )ج( 
امل�سبقة عن علم واإبرام ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة.

ويجوز اأن تت�سمن املعلومات االإ�سافية ما يلي، اإن وجدت وح�سب االقت�ساء:  - 3

ال�سلطات املخت�سة املعنية للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، واملعلومات ح�سبما تقررها؛ )اأ( 

بنود تعاقدية منوذجية؛ )ب( 

الطرائق واالأدوات املعدة لر�سد املوارد اجلينية؛ )ج( 

مدونات ال�سلوك واأف�سل املمار�سات. )د( 

ينظر موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، يف اجتماعه االأول،   - 4
يف طرائق ت�سغيل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع، مبا يف ذلك التقارير 

املتعلقة باأن�سطتها، ويتخذ قرارات ب�ساأنها، وتبقى قيد اال�ستعرا�ض بعد ذلك.
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 املادة
15 

االمتثال للت�صريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية 
املحلية للح�صول وتقا�صم املنافع

يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية مالئمة وفعالة ومتنا�سبة تن�ض على   - 1
اأن يتم احل�سول على املوارد اجلينية امل�ستخدمة داخل واليته الق�سائية وفقا للموافقة امل�سبقة 
عن علم ومع و�سع �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة، ح�سبما ين�ض عليه الت�سريع املحلي اأو 

املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع للطرف االآخر.

تتخذ االأطراف تدابري مالئمة وفعالة ومتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال للتدابري   - 2
املعتمدة وفقا للفقرة 1 اأعاله.

تتعاون االأطراف، اإىل اأق�سى قدر ممكن وح�سب االقت�ساء، يف حاالت االنتهاك املزعوم   - 3
للت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع امل�سار اإليها يف الفقرة 1 اأعاله.

 املادة
16 

االمتثال للت�صريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية 
للح�صول وتقا�صم املنافع بالن�صبة للمعارف 

التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية
يتخذ كل طرف تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية مالئمة وفعالة ومتنا�سبة، ح�سب   - 1

االقت�ساء، تن�ض على اأن احل�سول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية امل�ستخدمة 
داخل واليته الق�سائية يتم وفقا للموافقة امل�سبقة عن علم اأو موافقة واإ�سراك املجتمعات االأ�سلية 

واملحلية ومع و�سع �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة، ح�سبما ين�ض عليه الت�سريع املحلي اأو 
املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع للطرف االآخر الذي توجد به هذه املجتمعات 

االأ�سلية واملحلية.

يتخذ كل طرف تدابري مالئمة وفعالة ومتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال للتدابري   - 2
املعتمدة وفقا للفقرة 1 اأعاله.

تتعاون االأطراف، اإىل اأق�سى قدر ممكن وح�سب االقت�ساء، يف حاالت االنتهاك املزعوم   - 3
للت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع امل�سار اإليها يف الفقرة 1 اأعاله.

 املادة
17 

ر�صد ا�صتخدام املوارد اجلينية
لدعم االمتثال، يتخذ كل طرف، ح�سب االقت�ساء، تدابري لر�سد وتعزيز ال�سفافية ب�ساأن   - 1

ا�ستخدام املوارد اجلينية. ويجب اأن ت�ستمل هذه التدابري على:

تعيني نقطة تفتي�ض واحدة اأو اأكرث على النحو التايل: )اأ( 

نقاط التفتي�ض املعينة جتمع اأو ت�ستلم، ح�سب احلالة، املعلومات املت�سلة   )1(
باملوافقة امل�سبقة عن علم، من م�سدر املورد اجليني، باإبرام ال�سروط املتفق عليها 

ب�سورة متبادلة، و/اأو ا�ستخدام املوارد اجلينية، ح�سب االقت�ساء؛

على كل طرف، ح�سب احلالة واعتمادا على اخل�سائ�ض اخلا�سة لنقطة   )2(
التفتي�ض املعينة، اإلزام م�ستخدمي املوارد اجلينية بتقدمي املعلومات املذكورة يف 

الفقرة اأعاله اإىل نقطة التفتي�ض املعينة. ويتخذ كل طرف التدابري املالئمة والفعالة 
واملتنا�سبة ملعاجلة حاالت عدم االمتثال؛

تكون هذه املعلومات، مبا فيها من �سهادات االمتثال املعرتف بها دوليا، عند   )3(
توافرها، بدون اإخالل حلماية املعلومات ال�سرية، ويجب تقدميها اإىل ال�سلطات 

الوطنية املخت�سة، واإىل الطرف الذي يقدم املوافقة امل�سبقة عن علم واإىل غرفة 
تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع، ح�سب االقت�ساء؛

يجب اأن تكون نقاط التفتي�ض فعالة وينبغي اأن تكون مهامها مت�سلة بتنفيذ   )4(
الفقرة الفرعية )اأ( هذه. وينبغي اأن تكون مت�سلة با�ستخدام املوارد اجلينية، اأو 

بجمع املعلومات ذات ال�سلة يف املراحل التي ت�سمل اأيا من مراحل البحوث اأو التطوير 
اأو االبتكار اأو قبل الت�سويق التجاري اأو مرحلة الت�سويق التجاري.

ت�سجيع م�ستخدمي ومقدمي املوارد اجلينية على اإدراج اأحكام يف ال�سروط املتفق  )ب( 
عليها ب�سورة متبادلة لتقا�سم املعلومات ب�ساأن تنفيذ هذه ال�سروط، مبا يف ذلك من خالل 

متطلبات االإبالغ؛

الت�سجيع على ا�ستخدام اأدوات ونظم ات�سال فعالة من حيث التكاليف. )ج( 

ي�سكل اأي ت�سريح ي�سدر وفقا للفقرة 3)ه( من املادة 6، اأو ما يعادله، ويتاح اإىل غرفة   - 2
تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع، ي�سكل �سهادة امتثال معرتف بها دوليا.

تكون �سهادة االمتثال املعرتف بها دوليا دليال على اأن املورد اجليني الذي ت�سمله قد مت   - 3
احل�سول عليه وفقا للموافقة امل�سبقة عن علم، وباإبرام �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة، 

ح�سبما ين�ض عليه الت�سريع املحلي اأو املتطلبات التنظيمية للح�سول وتقا�سم املنافع يف الطرف 
الذي يقدم املوافقة امل�سبقة عن علم.
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يجب اأن تت�سمن ال�سهادة املعرتف بها دوليا املعلومات التالية كحد اأدنى عندما ال تكون   - 4
�سرية:

ا�سم ال�سلطة التي اأ�سدرتها؛ )اأ( 

تاريخ االإ�سدار؛ )ب( 

املقّدم؛ )ج( 

رمز فريد لتعريف ال�سهادة؛ )د( 

ال�سخ�ض اأو الكيان التي ُمنحت املوافقة امل�سبقة عن علم له؛ )ه( 

املو�سوع الوارد اأو املوارد اجلينية امل�سمولة يف ال�سهادة؛ )و( 

تاأكيدا يفيد باإبرام ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة؛ )ز( 

تاأكيدا يفيد باحل�سول على موافقة م�سبقة عن علم؛ )ح( 

اال�ستخدام التجاري و/اأو اال�ستخدام غري التجاري. )ط( 

 املادة
18 

االمتثال لل�صروط املتفق عليها ب�صورة متبادلة
على كل طرف، لدى تنفيذه للفقرة 3 )ز( )1( من املادة 6، واملادة 7، اأن ي�سجع مقدمي   - 1

وم�ستخدمي املوارد اجلينية و/اأو املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية على اإدراج اأحكام ب�ساأن 
ال�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة، ح�سب االقت�ساء، لتغطية ت�سوية املنازعات، وتت�سمن هذه االأحكام:

الوالية الق�سائية التي �ستخ�سع لها اأي عمليات لت�سوية املنازعات؛ )اأ( 

القانون الواجب التطبيق؛ و/اأو )ب( 

خيارات لت�سوية املنازعات بطرائق بديلة، مثل الو�ساطة اأو التحكيم. )ج( 

يكفل كل طرف اإتاحة اإمكانية اللجوء اإىل العدالة مبوجب نظمه القانونية، مبا يتفق   - 2
ومتطلبات الوالية الق�سائية املطبقة، يف حاالت املنازعات النا�سئة عن ال�سروط املتفق عليها 

ب�سورة متبادلة.

يتخذ كل طرف تدابري فعالة، عند االقت�ساء، فيما يتعلق مبا يلي:  - 3

اللجوء اإىل العدالة؛ )اأ( 

ا�ستخدام اآليات فيما يتعلق باالعرتاف املتبادل باالأحكام وقرارات التحكيم االأجنبية  )ب( 
واإنفاذها.

ي�ستعر�ض موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول فعالية هذه املادة   - 4
وفقا للمادة 31 من هذا الربوتوكول.

 املادة
19 

البنود التعاقدية النموذجية
ي�سجع كل طرف، ح�سب االقت�ساء، على اإعداد وحتديث وا�ستخدام بنود تعاقدية منوذجية   - 1

قطاعية ومتعددة القطاعات لل�سروط املتفق عليها ب�سورة متبادلة.

يجري موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول تقييما دوريا   - 2
ال�ستخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية واملتعددة القطاعات.

 املادة
20 

مدونات ال�صلوك واملبادئ التوجيهية واأف�صل املمار�صات و/اأو املعايري
ي�سجع كل طرف، ح�سب االقت�ساء، على اإعداد وحتديث وا�ستخدام مدونات ال�سلوك   - 1

الطوعية واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات و/اأو املعايري فيما يتعلق باحل�سول وتقا�سم 
املنافع.

يجري موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول تقييما دوريا   - 2
ال�ستخدام مدونات ال�سلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات و/اأو املعايري وينظر 

يف اعتماد مدونات ال�سلوك واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات و/اأو املعايري املحددة.

 املادة
21 

زيادة التوعية
يتخذ كل طرف تدابري لزيادة التوعية باأهمية املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد 
اجلينية، وامل�سائل املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع. ويجوز اأن ت�ستمل هذه التدابري على ما يلي، 

�سمن جملة اأمور:

الرتويج لهذا الربوتوكول، مبا يف ذلك هدفه؛ )اأ( 

تنظيم اجتماعات للمجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني؛ )ب( 
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اإن�ساء و�سيانة مكتب م�ساعدة للمجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني؛ )ج( 

ن�سر املعلومات من خالل غرفة وطنية لتبادل املعلومات؛ )د( 

ت�سجيع مدونات ال�سلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية واأف�سل املمار�سات و/اأو املعايري  )ه( 
بالت�ساور مع املجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني؛

ت�سجيع، ح�سب االقت�ساء، التبادل املحلي واالإقليمي والدويل للخربات؛ )و( 

تثقيف وتدريب م�ستخدمي ومقدمي املوارد اجلينية واملعارف التقليدية املرتبطة  )ز( 
باملوارد اجلينية حول التزاماتهم املتعلقة باحل�سول وتقا�سم املنافع؛

م�ساركة املجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني يف تنفيذ هذا الربوتوكول؛ )ح( 

زيادة التوعية بالربوتوكوالت واالإجراءات املجتمعية للمجتمعات االأ�سلية واملحلية. )ط( 

 املادة
22 

القدرات
تتعاون االأطراف يف بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز املوارد الب�سرية والقدرات   - 1

املوؤ�س�سية لتنفيذ هذا الربوتوكول على نحو فعال يف االأطراف من البلدان النامية، وال �سيما اأقل 
البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، 

مبا يف ذلك من خالل املوؤ�س�سات واملنظمات العاملية واالإقليمية ودون االإقليمية والوطنية القائمة. 
ويف هذا ال�سياق، ينبغي لالأطراف اأن تي�سر م�ساركة املجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب 

امل�سلحة املعنيني، مبا فيهم املنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلا�ض.

يجب اأن توؤخذ يف االعتبار التام احتياجات االأطراف من البلدان النامية، ال �سيما اأقل   - 2
البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، 
اإىل موارد مالية وفقا لالأحكام ذات ال�سلة يف االتفاقية، وذلك لبناء وتنمية القدرات من اأجل 

تنفيذ هذا الربوتوكول.

على االأطراف من البلدان النامية، ال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية   - 3
النامية من بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، اأن حتدد احتياجاتها واأولوياتها الوطنية 

من حيث القدرات من خالل تقييمات ذاتية للقدرات الوطنية، كاأ�سا�ض للتدابري املالئمة، فيما 
يتعلق بتنفيذ هذا الربوتوكول. وعند القيام بذلك، ينبغي اأن تدعم هذه االأطراف احتياجات 

واأولويات املجتمعات االأ�سلية واملحلية واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني من حيث بناء القدرات، ح�سبما 
حتددها ومع الت�سديد على احتياجات واأولويات الن�ساء من القدرات.

من اأجل دعم تنفيذ هذا الربوتوكول، يجوز اأن تتناول بناء وتنمية القدرات املجاالت   - 4
الرئي�سية التالية �سمن غريها:

القدرة على تنفيذ التزامات هذا الربوتوكول واالمتثال لها؛ )اأ( 

القدرة على التفاو�ض لو�سع �سروط متفق عليها ب�سورة متبادلة؛ )ب( 

القدرة على اإعداد وتطبيق واإنفاذ تدابري ت�سريعية اأو اإدارية اأو �سيا�ساتية حملية ب�ساأن  )ج( 
احل�سول وتقا�سم املنافع؛ 

قدرة البلدان على تطوير قدرات االأبحاث الوطنية لديها من اأجل اإ�سافة قيمة  )د( 
ملواردها اجلينية.

يجوز اأن ت�ستمل التدابري املتخذة وفقا للفقرات من 1 اإىل 4 اأعاله على ما يلي، �سمن جملة اأمور:  - 5

التطوير القانوين واملوؤ�س�سي؛ )اأ( 

تعزيز االإن�ساف والعدالة يف املفاو�سات، مثل التدريب على التفاو�ض حول �سروط  )ب( 
متفق عليها ب�سورة متبادلة؛

ر�سد واإنفاذ االمتثال؛ )ج( 

ا�ستخدام اأف�سل اأدوات االت�سال والنظم القائمة على االنرتنت املتاحة يف اأن�سطة  )د( 
احل�سول وتقا�سم املنافع؛

تطوير وا�ستخدام طرائق تقدير القيمة؛ )ه( 

التنقيب البيولوجي، وما يرتبط به من بحوث ودرا�سات ت�سنيفية؛ )و( 

نقل التكنولوجيا، والبنية التحتية والقدرة التقنية على ت�سهيل ا�ستدامة نقل  )ز( 
التكنولوجيا هذا؛

تعزيز م�ساهمة اأن�سطة احل�سول وتقا�سم املنافع يف حفظ التنوع البيولوجي  )ح( 
واال�ستخدام امل�ستدام ملكوناته؛

تدابري خا�سة لزيادة قدرات اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني بالعالقة اإىل احل�سول  )ط( 
وتقا�سم املنافع؛

تدابري خا�سة لزيادة قدرات املجتمعات االأ�سلية واملحلية مع الرتكيز على تعزيز  )ي( 
قدرات ن�ساء هذه املجتمعات فيما يتعلق باحل�سول على املوارد اجلينية و/اأو املعارف 

التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية.

ينبغي تقدمي املعلومات عن مبادرات بناء وتنمية القدرات املتخذة على امل�ستويات الوطنية   - 6
واالإقليمية والدولية، وفقا للفقرات 1 اإىل 5 اأعاله، اإىل غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول 

وتقا�سم املنافع بغية تعزيز اأوجه التاآزر والتن�سيق ب�ساأن بناء وتنمية القدرات املتعلقة باحل�سول 
وتقا�سم املنافع.
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 املادة
23 

نقل التكنولوجيا والتعاون
تتعاون االأطراف، وفقا للمواد 15 و 16 و 18 و 19 من االتفاقية، وت�ساهم يف برامج البحث والتطوير 

التقني والعلمي، مبا يف ذلك اأن�سطة البحوث يف جمال التكنولوجيا االإحيائية، كو�سيلة لتحقيق 
هدف هذا الربوتوكول. وتقوم االأطراف بتعزيز وت�سجيع احل�سول على التكنولوجيا ونقلها اإىل 

االأطراف من البلدان النامية، وال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من 
بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، من اأجل التمكني من تطوير وتعزيز قاعدة تكنولوجية 
وعلمية �سليمة وم�ستمرة لتحقيق اأهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول. ويجب اأن تتم هذه االأن�سطة 

التعاونية، حيثما اأمكن، يف ومع الطرف اأو االأطراف املقدمة للموارد اجلينية التي هي بلد اأو بلدان 
من�ساأ هذه املوارد اجلينية اأو الطرف اأو االأطراف التي ح�سلت على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية.

 املادة
24 

غري االأطراف
تقوم االأطراف بت�سجيع غري االأطراف على االن�سمام اإىل هذا الربوتوكول وامل�ساهمة مبعلومات 

منا�سبة يف غرفة تبادل املعلومات ب�ساأن احل�سول وتقا�سم املنافع.

 املادة
25 

االآلية املالية واملوارد املالية
تراعي االأطراف اأحكام املادة 20 من االتفاقية عند النظر يف املوارد املالية الالزمة لتنفيذ   - 1

هذا الربوتوكول.

تكون االآلية املالية لالتفاقية هي االآلية املالية لهذا الربوتوكول.  - 2

فيما يتعلق ببناء وتنمية القدرات امل�سار اإليها يف املادة 22 من هذا الربوتوكول، يراعي   - 3
موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، عند تقدمي اإر�ساد يتعلق 

باالآلية املالية امل�سار اإليها يف الفقرة 2 اأعاله، لكي ينظر فيه موؤمتر االأطراف، حاجة االأطراف 
من البلدان النامية، وال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، 

واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل، اإىل موارد مالية، ف�سال عن االحتياجات واالأولويات للقدرات 
للمجتمعات االأ�سلية واملحلية، مبا فيها ن�ساء هذه املجتمعات.

يف �سياق الفقرة 1 اأعاله، تراعي االأطراف اأي�سا احتياجات االأطراف من البلدان النامية،   - 4
وال �سيما اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية من بينها، واالأطراف ذات االقت�ساد 

االنتقايل، يف جهودها الرامية اإىل حتديد وتنفيذ متطلبات بناء وتنمية القدرات لديها الأغرا�ض 
تنفيذ هذا الربوتوكول.

ينطبق االإر�ساد املوجه اإىل االآلية املالية لالتفاقية يف املقررات ذات ال�سلة ال�سادرة عن   - 5
موؤمتر االأطراف، مبا فيها تلك املوافق عليها قبل اعتماد هذا الربوتوكول، مع مراعاة ما يقت�سيه 

اختالف احلال، على اأحكام هذه املادة.

يجوز اأي�سا اأن تقدم االأطراف من البلدان املتقدمة موارد مالية وغريها من املوارد لتنفيذ   - 6
اأحكام هذا الربوتوكول من خالل قنوات ثنائية واإقليمية ومتعددة االأطراف، واأن ت�ستفيد منها 

االأطراف من البلدان النامية واالأطراف ذات االقت�ساد االنتقايل.

 املادة
26 

موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول
يعمل موؤمتر االأطراف كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول.  - 1

يجوز لالأطراف يف االتفاقية التي لي�ست اأطرافا يف هذا الربوتوكول اأن ت�سارك ب�سفة   - 2
مراقب يف مداوالت اأي اجتماع ملوؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول. 

وعندما يعمل موؤمتر االأطراف كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، يكون اتخاذ القرارات 
مبوجب هذا الربوتوكول وقفا على االأطراف فيه.

عندما يعمل موؤمتر االأطراف كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، ي�ستبدل اأي ع�سو من   - 3
اأع�ساء مكتب موؤمتر االأطراف ميثل طرفا يف االتفاقية، ولكن ال يكون يف ذلك الوقت طرفا يف 

هذا الربوتوكول، بع�سو تنتخبه االأطراف يف هذا الربوتوكول من بينها.

يبقي موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول تنفيذ هذا الربوتوكول   - 4
قيد اال�ستعرا�ض الدوري ويتخذ، يف حدود واليته، املقررات ال�سرورية لتعزيز تنفيذه على نحو 

فعال. ويوؤدي الوظائف املحددة له مبوجب هذا الربوتوكول ويقوم مبا يلي:

رفع تو�سيات ب�ساأن اأية م�سائل �سرورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )اأ( 

اإن�ساء الهيئات الفرعية ح�سبما تكون �سرورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )ب( 

ال�سعي، حيثما يكون مالئما، اإىل احل�سول على اخلدمات واملعلومات التي تقدمها  )ج( 
املنظمات الدولية والهيئات احلكومية الدولية وغري احلكومية املخت�سة وا�ستخدامها 

والتعاون معها؛

حتديد �سكل ووترية اإر�سال املعلومات التي يتعني تقدميها وفقا للمادة 29 من هذا  )د( 
الربوتوكول والنظر يف هذه املعلومات ف�سال عن التقارير التي تقدمها اأية هيئة فرعية؛
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النظر، ح�سب االقت�ساء، يف التعديالت على هذا الربوتوكول ومرفقه، ف�سال عن اأي  )ه( 
مرفقات اإ�سافية لهذا الربوتوكول، واعتمادها، التي تعترب �سرورية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛

ممار�سة اأية وظائف اأخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذا الربوتوكول. )و( 

يطبق النظام الداخلي ملوؤمتر االأطراف والقواعد املالية لالتفاقية، مع مراعاة ما يقت�سيه   - 5
اختالف احلال، مبوجب هذا الربوتوكول، با�ستثناء اإذا قرر موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع 

لالأطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك بتوافق االآراء.

تعقد االأمانة اأول اجتماع ملوؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول   - 6
باالقرتان مع االجتماع االأول ملوؤمتر االأطراف املقرر عقده بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول. 

وتعقد االجتماعات العادية الالحقة ملوؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا 
الربوتوكول باالقرتان مع االجتماعات العادية ملوؤمتر االأطراف، ما مل يقرر موؤمتر االأطراف 

العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك.

تعقد االجتماعات اال�ستثنائية ملوؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا   - 7
الربوتوكول يف اأوقات اأخرى ح�سبما يرى موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا 
الربوتوكول ذلك �سروريا، اأو بناء على طلب مكتوب من اأي طرف، �سريطة اأن يحظى الطلب 

بتاأييد من ثلث االأطراف على االأقل يف غ�سون �ستة اأ�سهر من اإر�سال االأمانة للطلب اإىل االأطراف.

يجوز اأن تكون االأمم املتحدة، ووكاالتها املتخ�س�سة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ف�سال   - 8
عن اأي دولة ع�سو فيها اأو مراقب عنها، لي�ست طرفا يف االتفاقية، ممثلة ب�سفة مراقب يف 

اجتماعات موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول. ويجوز الأي هيئة اأو 
وكالة، �سواء وطنية اأو دولية، حكومية اأو غري حكومية ذات اخت�سا�ض يف امل�سائل امل�سمولة بهذا 
الربوتوكول، وتكون قد اأبلغت االأمانة برغبتها يف ح�سور اجتماع من اجتماعات موؤمتر االأطراف 
العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، اأن حت�سر على هذا االأ�سا�ض، ما مل يعرت�ض ثلث 

االأطراف احلا�سرين على االأقل. ويخ�سع قبول وم�ساركة املراقبني اإىل النظام الداخلي امل�سار 
اإليه يف الفقرة 5 اأعاله، با�ستثناء ما هو من�سو�ض عليه خالف ذلك يف هذه املادة.

 املادة
27 

الهيئات الفرعية
يجوز الأي هيئة فرعية تن�سئها االتفاقية اأو تن�ساأ مبوجبها، اأن تخدم هذا الربوتوكول، مبا يف   - 1
ذلك عمال مبقرر يتخذه موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول. ويحدد 

هذا املقرر املهام الواجب تنفيذها.

يجوز لالأطراف يف االتفاقية التي لي�ست اأطرافا يف هذا الربوتوكول اأن ت�سارك ب�سفة   - 2
مراقب يف مداوالت اأي اجتماع من اجتماعات تلك الهيئات الفرعية. وعندما تعمل هيئة فرعية يف 

االتفاقية كهيئة فرعية لهذا الربوتوكول، يكون اتخاذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول وقفا على 
االأطراف يف هذا الربوتوكول.

عندما توؤدي هيئة فرعية تابعة لالتفاقية وظائفها فيما يتعلق بامل�سائل اخلا�سة بهذا   - 3
الربوتوكول، ي�ستبدل اأي ع�سو من اأع�ساء مكتب هذه الهيئة الفرعية ميثل طرفا يف االتفاقية، 

ولكن ال يكون يف ذلك الوقت طرفا يف هذا الربوتوكول، بع�سو تنتخبه االأطراف يف هذا 
الربوتوكول من بينها.

 املادة
28 
االأمانة

تعمل االأمانة املن�ساأة مبوجب املادة 24 من االتفاقية كاأمانة لهذا الربوتوكول.  - 1

تنطبق الفقرة 1 من املادة 24 من االتفاقية ب�ساأن وظائف االأمانة على هذا الربوتوكول، مع   - 2
مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال.

تتحمل االأطراف يف هذا الربوتوكول تكاليف خدمات االأمانة متى كانت م�ستقلة. ويبت   - 3
موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، يف اجتماعه االأول، يف ترتيبات 

امليزانية ال�سرورية لتحقيق هذا الغر�ض.

 املادة
29 

الر�صد واالإبالغ
يقوم كل طرف بر�سد تنفيذ التزاماته مبوجب هذا الربوتوكول، واإبالغ موؤمتر االأطراف العامل 

كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، على فرتات ويف اأ�سكال يحددها موؤمتر االأطراف العامل 
كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، بالتدابري التي اتخذها لتنفيذ هذا الربوتوكول.

 املادة
30 

اإجراءات واآليات لتعزيز االمتثال لهذا الربوتوكول
يقوم موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، يف اجتماعه االأول، ببحث 

واعتماد اإجراءات تعاونية واآليات موؤ�س�سية لتعزيز االمتثال الأحكام هذا الربوتوكول ومعاجلة 
حاالت عدم االمتثال. وت�سمل هذه االإجراءات واالآليات اأحكاما الإ�سداء امل�سورة اأو تقدمي 

امل�ساعدة، ح�سب االقت�ساء. وتكون هذه االإجراءات واالآليات م�ستقلة، وال تخل باإجراءات واآليات 
ت�سوية املنازعات مبوجب املادة 27 من االتفاقية.
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 املادة
31 

التقييم واال�صتعرا�ص
يجري موؤمتر االأطراف العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول، تقييما لفعالية الربوتوكول 

بعد اأربع �سنوات من بدء نفاذ هذا الربوتوكول وبعد ذلك على فرتات يقررها موؤمتر االأطراف 
العامل كاجتماع لالأطراف يف هذا الربوتوكول.

 املادة
32 
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول اأمام االأطراف يف االتفاقية مبقر االأمم املتحدة يف 
نيويورك من 2 فرباير/�سباط 2011 اإىل 1 فرباير/�سباط 2012.

 املادة
33 

بدء النفاذ
يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الت�سعني من تاريخ اإيداع ال�سك اخلم�سني للت�سديق   - 1

اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام للدول اأو منظمات التكامل االقت�سادي االإقليمي االأطراف يف 
االتفاقية.

يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول الأي دولة اأو منظمة التكامل االقت�سادي االإقليمي، ت�سدق على   - 2
هذا الربوتوكول اأو تقبله اأو توافق عليه اأو تن�سم اإليه بعد اإيداع ال�سك اخلم�سني امل�سار اإليه 

يف الفقرة 1 اأعاله، يف اليوم الت�سعني من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة اأو منظمة التكامل 
االقت�سادي االإقليمي �سك ت�سديقها اأو قبولها اأو موافقتها اأو ان�سمامها، اأو يف التاريخ الذي يبداأ 

فيه نفاذ هذه االتفاقية للدولة اأو منظمة التكامل االقت�سادي االإقليمي، اأيهما اأبعد.

الأغرا�ض الفقرتني 1 و2 اأعاله، ال يعد اأي �سك تودعه منظمة التكامل االقت�سادي االإقليمي   - 3
وثيقة اإ�سافية للوثائق املودعة من قبل الدول االأع�ساء يف تلك املنظمة.

 املادة
34 

التحفظات
ال يجوز اإبداء حتفظات على هذا الربوتوكول.

 املادة
35 

االن�صحاب
يجوز الأي طرف االن�سحاب من هذا الربوتوكول بتقدمي اإخطار كتابي اإىل الوديع يف اأي وقت   - 1

بعد م�سي �سنتني من تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة لذلك الطرف.

ي�سبح االن�سحاب نافذا بعد انق�ساء �سنة واحدة على تلقي الوديع الإخطار االن�سحاب، اأو يف   - 2
اأي تاريخ الحق ح�سبما يتحدد يف اإخطار االن�سحاب.

 املادة
36 

الن�صو�ص ذات احلجية
يودع لدى االأمني العام لالأمم املتحدة اأ�سل هذا الربوتوكول، الذي تت�ساوى ن�سو�سه العربية 

وال�سينية واالإنكليزية والفرن�سية والرو�سية واالإ�سبانية من حيث احلجية.

واإثباتًا ملا تقدم، قام املوقعون اأدناه، املفو�سون لهذا الغر�ض ح�سب االأ�سول، بالتوقيع على هذا 
الربوتوكول يف التواريخ املحددة.

حترر يف ناغويا يف اليوم التا�سع والع�سرين من �سهر اأكتوبر/ت�سرين االأول عام األفني وع�سرة.
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مرفق
املنافع النقدية وغري النقدية

يجوز اأن ت�سمل املنافع النقدية على �سبيل املثال ال احل�سر ما يلي:  - 1

ر�سوم/ر�سم احل�سول على كل عينة مت جمعها اأو احل�سول عليها؛ )اأ( 

مدفوعات مقدمة؛ )ب( 

دفعات على مراحل حمددة؛ )ج( 

دفع اأتاوات؛ )د( 

ر�سوم الرتخي�ض يف حالة الت�سويق التجاري؛ )ه( 

ر�سوم خا�سة يجب دفعها اإىل ال�سناديق اال�ستئمانية التي ت�ساند حفظ التنوع  )و( 
البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام؛

الرواتب وال�سروط التف�سيلية حيثما يكون متفقًا عليها ب�سورة متبادلة؛ )ز( 

متويل البحوث؛ )ح( 

امل�ساريع امل�سرتكة؛ )ط( 

امللكية امل�سرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات ال�سلة. )ي( 

يجوز اأن ت�سمل املنافع غري النقدية على �سبيل املثال ال احل�سر ما يلي:  - 2

تقا�سم نتائج البحث والتطوير؛ )اأ( 

التعاون وامل�ساهمة يف برامج البحث والتطوير العلميني، خ�سو�سًا اأن�سطة البحث يف  )ب( 
التكنولوجيا االإحيائية، لدى الطرف املقدم للموارد اجلينية اإذا اأمكن ذلك؛

امل�ساركة يف تطوير املنتجات؛ )ج( 

التعاون وامل�ساعدة واالإ�سهام يف التثقيف والتدريب؛ )د( 

ال�سماح بالدخول اإىل مرافق املوارد اجلينية خارج املوقع الطبيعي واإىل  )ه( 
قواعد البيانات؛

نقل املعارف والتكنولوجيا اإىل مقدم املوارد اجلينية ب�سروط عادلة وباأن�سب  )و( 
ال�سروط، مبا يف ذلك �سروط مي�سرة وتف�سيلية يتفق عليها، وخ�سو�سًا فيما يتعلق باملعارف 

والتكنولوجيا التي ت�ستعمل املوارد اجلينية، مبا يف ذلك التكنولوجيا االإحيائية، اأو التي 
تت�سل بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه امل�ستدام؛

تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا؛ )ز( 

بناء القدرات املوؤ�س�سية؛ )ح( 

املوارد الب�سرية واملادية لتعزيز القدرات على اإدارة واإنفاذ لوائح احل�سول؛ )ط( 

التدريب املتعلق باملوارد اجلينية مب�ساركة كاملة من البلدان املقدمة للموارد اجلينية،  )ي( 
واإن اأمكن لدى تلك البلدان؛

احل�سول على املعلومات العلمية املت�سلة بحفظ التنوع البيولوجي وا�ستخدامه  )ك( 
امل�ستدام، مبا يف ذلك قوائم اجلرد البيولوجية والدرا�سات الت�سنيفية؛

االإ�سهامات يف االقت�ساد املحلي؛ )ل( 

البحوث املوجهة نحو االحتياجات ذات االأولوية، مثل ال�سحة واالأمن الغذائي، مع  )م( 
مراعاة اال�ستخدامات املحلية للموارد اجلينية يف الطرف املقدم للموارد اجلينية؛

العالقات املوؤ�س�سية واملهنية التي ميكن اأن ترتتب على اتفاق احل�سول وتقا�سم املنافع  )ن( 
وما يتبعه من اأن�سطة تعاونية؛

فوائد االأمن الغذائي واملعي�سي؛ )�ض( 

االعرتاف االجتماعي؛ )ع( 

امللكية امل�سرتكة حلقوق امللكية الفكرية ذات ال�سلة. )ف( 


