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ما هي خطوط بون التوجيهية ؟

تهدف خطوط بون التوجيهية إلى مساعدة احلكومات في اتخاذ التدابير التي من شأنها التحكم في النفاذية 

وتقاسم املنافع في بلدانهم. وقد تبنى هذه املبادئ مؤمتر األطراف في االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

)CBD( عام 2002.

ويتمثل هدفها في مساعدة البلدان، باعتبارها تنقسم إلى موردين ومستعملني للموارد اجلينية، وكذلك تنفيذ 

التدابير املعنية بالنفاذية وتقاسم املنافع )ABS( بفعالية. ورغم كون هذه املبادئ التوجيهية طوعية، إال أنها تعد 

خطوة أولى مهمة لتنفيذ شروط النفاذية وتقاسم املنافع املرتبطة باالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ما السر في أهمية خطوط بون التوجيهية ؟

تساعد هذه املبادئ التوجيهية في وضع التدابير الوطنية والعمل على تطبيقها مبا يضمن إطار عمل يتسم 

بالشفافية من شأنه أن يسهل عملية النفاذ إلى املصادر اجلينية، ويضمن تقاسم املنافع الناجمة عن استخدام تلك 

املوارد على نحو عادل وبشكل مناسب.

ولهذه املبادئ التوجيهية هدفان رئيسيان هما:

 1.  توجيه البلدان بوصفها موردة في إعداد التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسة الوطنية اخلاصة بها 

     من أجل نفاذية وتقاسم املنافع، مثل التوصية بالعناصر التي من شأنها أن تضع إجراء موافقة 

.)PIC( مستنيرة مسبقة    

 ،)MAT( 2.  مساعدة املوردين واملستعملني في عملية التفاوض بشأن الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة 

     وذلك من خالل تقدمي أمثلة للعناصر التي ينبغي تضمينها في هذه االتفاقيات

 تبنى مؤمتر األطراف في االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي )CBD( خطوط بون التوجيهية  عام 2002.

 حقوق نشر الصورة : دمييتر بوساكوف/شترستوك



مبْن تتعلق هذه املبادئ التوجيهية؟

خطوط بون التوجيهية خاصة باملستعملني واملوردين للموارد اجلينية على مستويني:

1.  كحكومات: وضع التدابير املتعلقة بالنفاذية وتقاسم املنافع اخلاصة بها

 2.  كمؤسسات وأفراد: التطلع إلى التفاوض حول اتفاقيات النفاذ إلى املوارد اجلينية وتقاسم املنافع

 مثل املوافقة املستنيرة املسبقة والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة

احملتويات واستخدام خطوط بون التوجيهية

احملتويات

حتدد املبادئ التوجيهية اخلطوات األساسية في عملية نفاذية وتقاسم املنافع، والتي تتضمن حتديد العناصر 

الرئيسية املطلوبة من أجل املوافقة املستنيرة املسبقة والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة. كما أنها حتدد 

األدوار الرئيسية ومسؤوليات املستعملني واملوردين، وتتضمن قائمة باملنافع النقدية وغير النقدية التي ميكن أن 

تنشأ عن استخدام املورد اجلينية.

)PIC( املبادئ والعناصر الرئيسية للموافقة املستنيرة املسبقة

تؤكد املبادئ التوجيهية على حاجة أي مستعمل محتمل للموارد اجلينية للسعي للحصول على املوافقة املستنيرة 

املسبقة من مقدم املوارد.

ينبغي أن تتضمن املبادئ الرئيسية لنظام املوافقة املستنيرة املسبقة ما يلي:

• اليقني القانوني والوضوح
• يجب تيسير النفاذ إلى املوارد اجلينية بأقل تكلفة

•  ينبغي أن تتسم القيود املفروضة على النفاذ إلى املوارد اجلينية بالشفافية، وأن ترتكز على أسس قانونية، وأال 
 تتعارض مع أهداف االتفاقية

قد تتضمن العناصر الرئيسية لنظام املوافقة املستنيرة املسبقة الفّعال ما يلي:

•  التأسيس الواضح لسلطة وطنية مختصة )CNAs( ميكنها منح املوافقة املستنيرة املسبقة
•  إجراءات احلصول على املوافقة املستنيرة املسبقة من السلطات الوطنية املختصة

• التوقيت واملوعد النهائي احملدد بوضوح
• مواصفات االستخدام

• آلية التشاور للجهات املعنية ذات مصلحة

)MAT( املبادئ الرئيسية وعناصر الشروط  املتفق عليها بصورة متبادلة

حتدد اخلطوط التوجيهية ملبادئ واملتطلبات األساسية التي يتم مراعاتها عند وضع الشروط املتفق عليها بصورة 

متبادلة وتشمل ما يلي: 

• اليقني القانوني والوضوح
• تيسير املعاملة التجارية من خالل توفير املعلومات الواضحة واإلجراءات الرسمية

• وجود فترات معقولة من الوقت لعمليات التفاوض
• توضيح الشروط في اتفاقية مكتوبة

تقدم املبادئ التوجيهية قائمة إرشادية بالشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، والتي تتضمن:

•  نوع وكمية املوارد اجلينية، واملجال اجلغرافي/البيئي للنشاط
• أية قيود مفروضة على االستخدام احملتمل للمادة

•  إمكانية نقل املوارد اجلينية إلى أطراف ثالثة وما هي الشروط
• االعتراف باحلقوق السيادية لبلد املنشأ

• حتديد بناء القدرات في العديد من املجاالت في االتفاقية

 



اكتشف املزيد

 ميكن تنزيل خطوط بون التوجيهية من خالل موقع االتفاقية على:

http://www.cbd.int/abs/bonn.shtml
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