
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثانياالجتماع 
 8132يوليه/تموز  31-9 كندا مونتلاير،
 *من جدول األعمال المؤقت 7البند 

من  4في سياق الفقرة  لحصول وتقاسم المنافعاالمتعلقة بالصكوك الدولية المتخصصة 
 من بروتوكول ناغويا 4المادة 

 التنفيذية األمينةمذكرة من 

 مقدمة
أن  ةالتنفيذي األمينة إلىالثاني  هاجتماع فيطلب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا  -3
يمكن استخدامها لتحديد ما الذي يشكل صكا التي لمعايير بشأن ا، دراسة من البروتوكول 4المادة  من 4عد، في سياق الفقرة ت

حيل تصك، وأن مثل هذا ال للتعرف علىممكنة عملية ما يمكن أن تكون و ، حصول وتقاسم المنافعلامتعلقا بدوليا متخصصا 
اجتماعه في العامل كاجتماع لألطراف نظر فيها قبل أن ينظر فيها مؤتمر األطراف اللتنفيذ لالهيئة الفرعية  لتواصلهذه الدراسة 

 (.1، الفقرة NP-2/5المقرر ) الثالث
مركز ستراثكاليد لقانون  منفريق بحث  ةالتنفيذي األمينة كلفتبناء على ذلك، وبدعم مالي من االتحاد األوروبي، و  -8

 إعداد الدراسة.ب، جامعة ستراثكاليد، واإلدارة البيئيةالبيئة 
 شروععلى عناصر مقترحة لم االدراسة، ويحتوي الجزء ثاني لىعامة ع نظرةمن هذه الوثيقة  أوالالجزء  ويعرض -1

 .)CBD/SBI/2/INF/17( إعالميةتوصية. وترد الدراسة كاملة في وثيقة 

دوليا متخصصا معايير تحديد ما الذي يشكل صكا المتعلقة بدراسة ال علىعامة  نظرة -أوال
 صكمثل هذا ال للتعرف علىممكنة عملية ، و المنافعمتعلقا بالحصول وتقاسم 

دوليا متخصصا متعلقا معايير يمكن استخدامها لتحديد ما الذي يشكل صكا  استكشافكان الهدف من الدراسة  -4
للتعرف على عملية ممكنة ما يمكن أن تكون ، و بروتوكول ناغويامن  4من المادة  4في سياق الفقرة  المنافعبالحصول وتقاسم 

 .صكمثل هذا ال
( من منظور نصها وسياقها )في سياق أحكام البروتوكول ذات الصلة، ال سيما 4)4 تحليل المادةهذه الدراسة  تتناولو  -5

العامة  القواعدمع  بما يتماشىي سياق الهدف والغرض من البروتوكول(، وخاة منها )فتاألخرى( والغاية الم 4أحكام المادة 
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" في القانون الخاصبعد ذلك، أهمية مفهوم "تناقش الدراسة و  1لتفسير المعاهدات الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
مفهوم أوسع يتجاوز الدعم المتبادل كالقانون الدولي، وفي  ؤبتجز القانون الدولي العام وفي أعمال لجنة القانون الدولي المعنية 

ولي متخصص متعلق د صكهذه االعتبارات سلسلة من المعايير الممكنة لتحديد  تدعمالمعاهدات الدولية. و نطاق تطبيقه 
النظم، بهدف بين تفاعل بشأن الالدراسة بعد ذلك الممارسات الدولية والنظريات األكاديمية  تستكشف. و المنافع بالحصول وتقاسم

 تنطوي على التعرف علىالدراسة ثالثة سيناريوهات  تستكشفأخيرا، و . هذه الصكوكمثل توفير عناصر لعملية ممكنة لتحديد 
عملية مثلى في هذا المجال. وتعتمد الدراسة على القانون  تقترح، و حصول وتقاسم المنافعلامتخصص متعلق بدولي  صك

بين تفاعل الو  ةدوليالقوانين الوضع بشأن  لقانون الدولي ونظرياتلالعامة قواعد الو  ،ذلك قانون المعاهداتالدولي العام، بما في 
 النظم. 

 المعاييرتحديد ( و 4)4 الفقرةتحليل  -ألف
 4 الفقرةنص ت. و األخرى العالقة بين البروتوكول واالتفاقات والصكوك الدولية ناغويامن بروتوكول  4تتناول المادة  -6

 :يلي ما على
"هذا البروتوكول هو صك تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية. وفي الحاالت التي ينطبق فيها صك 

المنافع يتماشى مع أهداف االتفاقية وهذا البروتوكول وال يتعارض معها، ال  ولي متخصص متعلق بالحصول وتقاسمد
و األطراف المتعاقدة في الصك المتخصص فيما يتعلق بالمورد يسري هذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد أ

 الجيني المحدد المشمول بالصك المتخصص وألغراضه."
وتقاسم حصول اللى أن بروتوكول ناغويا هو اإلطار العام الذي ينظم مسائل إ( 4)4 الفقرةالجملة األولى من  وتشير -7

حصول لبشأن ااالتفاقات األخرى  يستوعبيا ال و ناغ لى أن بروتوكولفتشير إالجملة الثانية  أما ألغراض االتفاقية. المنافع
شروط معينة. ولذلك، فإن تستوفي صكوك متخصصة فيها ال توجد  في الحاالت التيآخر ، بل يعمل كنظام وتقاسم المنافع

متخصصة الدولية الصكوك اليا يمكن أن توفر أساسا لوضع معايير لتحديد و وبروتوكول ناغأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي 
 .حصول وتقاسم المنافعلالمتعلقة با

 مع أهداف االتفاقية والبروتوكولالتي تتسق  المنافع الصكوك المتخصصة المتعلقة بالحصول وتقاسم، فإن وبالتالي -2
لبروتوكول بالنسبة لألطراف التي تكون طرفا في تلك الصكوك وفي ا علىبموجب القانون الخاص  األسبقيةلها  سيكون

حكام األكثر األ ال ،الصكوك المتخصصة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعأحكام طبق ت  سالبروتوكول. وفي هذه الحالة، 
 فمفهوم. غراضهاألالصكوك المتخصصة و تلك التي تغطيها  على الموارد الجينية المحددة، بروتوكول ناغوياالواردة في  عمومية

 ألن نظرا مقبول على نطاق واسع وهو مفهوم. ةالعام القاعدةعلى األسبقية  اله ةالخاص القاعدة أنعلى نص يالقانون الخاص 
 المعني. الموضوعأكثر فعالية في تنظيم  تعتبرالقاعدة الخاصة 

 ةرسميال خرىاألدولية التفاقات االفضال عن المعاهدات )الملزمة(  تغطي وبالتالي"صكوك"،  ( إلى4)4تشير الفقرة و  -9
 منشأة بموجبأقرتها جهات حكومية دولية في إطار معاهدة ما )مثال، برعاية منظمة دولية التي تكون قد ملزمة قانونا، الغير 

تشمل الصكوك يمكن أن كلمة ، ولكن يمكن القول إن هذه الالقانون الدوليمصطلحا فنيا في كلمة "صك" ليست و معاهدة(. 
الملزمة وغير الملزمة ذات الطابع الحكومي الدولي. ويبدو أن استخدام اإلشارات إلى "األطراف" في صك وفي صكوك يدعم 

أصحاب صكوك يتناول بروتوكول ناغويا ن إكذلك الحكومي الدولي. ويدعم هذا القول  الصعيداعت مدت على القول إنها 
 .81و 39 همادتيفي المصلحة 

                                                 
 .32818رقم ، 3355األمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد  1
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ن كان 4(4) الفقرةألغراض  ذات صلةإلى المجاالت التي قد تكون  اإلشاراتديباجة البروتوكول بعض  وتوفر -31 ، وا 
الزراعي وسماته المميزة،  البيولوجي. وتسلم الديباجة بالطابع الخاص للتنوع شاملةقائمة توفر ينبغي أال ينظر إليها على أنها 

ر بالدور األساسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتذك  حلول مميزة، وتعترف إلى وبالحاجة 
بموجبه  مداعت  ، الذي 31/3 كما أن المقرريتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي.  بماالمتعدد األطراف  هانظامبأنه جرى وضع 

تعترف الديباجة باإلضافة إلى ذلك، . و حصول وتقاسم المنافعجزء من النظام الدولي للكبالمعاهدة كذلك يا، يسلم و ناغ لبروتوكو 
الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، التي تواصل للجنة المعنية ببالدور األساسي 
للموارد الوراثية  قطاعات فرعية مختلفةل حصول وتقاسم المنافعتعلق بالفيما يقوانين الوضع الوطنية لنشطة األالعمل على دعم 

لى ( الصادرة عن منظمة الصحة العالمية و 8115الصحية الدولية )اللوائح  إلى الديباجة كما تشيرلألغذية والزراعة.  أهمية ا 
 ضمان الحصول على مسببات األمراض البشرية للتأهب في مجال الصحة العامة وألغراض التصدي لها.

( تنص على أن بوسع 8)4المادة. فالفقرة هذه لاألخرى  األحكامفي سياق  4من المادة  4فهم الفقرة ينبغي أن ت  و  -33
، حصول وتقاسم المنافعلمتعلقة باطراف الدخول في اتفاقات دولية أخرى ذات صلة، بما في ذلك اتفاقات متخصصة أخرى األ

أن االتفاقات تضمن  ال، على األطراف أوبالتاليهذا البروتوكول وال تتعارض معها". و "شريطة أن تدعم أهداف االتفاقية 
في تحقيقها. وهذا يتماشى أيضا ض هذه األهداف فحسب، بل إنها تسهم قو  ال ت   حصول وتقاسم المنافعلالمتعلقة باالمتخصصة 

 .بأكملها 4المادة  يرتكز عليه بالفعل تنفيذ، الذي لدعم المتبادلل الناشئمبدأ المع فهم 
بطريقة تنفيذ البروتوكول مع الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة األطراف ب( 1)4 الفقرة تكلففضال عن ذلك، و  -38

( على "إيالء االعتبار الواجب للعمل المفيد والجاري ذي 1)4 لفقرة. وفي تنفيذ هذا البروتوكول، تشجع اداعمة لبعضها البعض
دولية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية وهذا البروتوكول وعدم المنظمات الدولية و الصكوك الالصلة أو الممارسات بموجب 

 تعارضها معها".
فهم على طبق القواعد الدولية، وبصورة أعم ت  نظام" بحيث ت  ك" القانون الدولي فكرةإلى  المتبادل الدعم مفهومستند يو  -31
 تقومالدول في تفسيرها بحيث  فإنه يوجهأوال،  .بطريقتين سلوك الدول يؤثر الدعم المتبادل علىبعض. و البعضها داعمة لأنها 
يقتضي فإنه ثانيا، و إخضاع نظام لنظام آخر.  تنطوي علىالحلول التي "باستبعاد" لتوترات بين النظم المتنافسة ها لحلفي الدول 

برامها على نحو يصكوك ال بشأنللتفاوض  نية بحسنأن تبذل الدول جهودا  المحتمل أن تكون وضح العالقة بين النظم وا 
ينطبق على يمكن أن المعاهدات، ولكنه مفهوم واسع يشمل وضع القوانين وتفسيرها وال يقتصر على  والدعم المتبادل. متنافسة

 معاهدات.غير ال"الصكوك" الدولية 
. وتوضح من المعايير الرئيسية للتفسيرمعيارا وتمشيا مع القانون الدولي العام، يمثل الهدف والغرض من معاهدة ما  -34

"الهدف  –أن "التقاسم العادل والمنصف" للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية هو الهدف  امن بروتوكول ناغوي 3المادة 
الحصول على الموارد الجينية ونقل  -ثالثة سبل لتحقيق هذا الهدف إلى أيضا  وتشيرلهذا البروتوكول.  –األساسي" 

الحفظ واالستخدام  -في االتفاقية اآلخرين دالمنافع وهبين تقاسم  صريحةأيضا صلة  3التكنولوجيا والتمويل. وتنشئ المادة 
 المستدام. 

تفعيل لتحديد خطوات عن طريق التفاقية من أهداف اتؤكد الديباجة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ الهدف الثالث و  -35
 ذات الصلةدعم التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية  مواصلةالحصول على الموارد الجينية، بهدف بشأن من االتفاقية،  35المادة 

التقاسم العادل عزيز تو  حصول وتقاسم المنافعلبشأن ا. وتشير الديباجة أيضا إلى توفير يقين قانوني حصول وتقاسم المنافعبال
في المفاوضات بين مستخدمي وموردي الموارد الجينية. ويمكن أيضا، من خالل عدة إشارات في الديباجة، تحديد  والمنصف

 .منه غرضالو  جزء من هدف بروتوكول ناغوياكمفهوم عام للتنمية المستدامة 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-01-ar.pdf
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النظام الذي أنشأه  من رئيسيمن البروتوكول، فإنها مكون  3التقليدية لم تذكر في المادة  معارفأن ال على الرغم منو  -36
األخرى،  يةامجنبر ال هان ديباجتها وموادم هاوالغرض منمعاهدة ما من البروتوكول. ونظرا إلى أنه يمكن أيضا استنتاج الهدف 

التقليدية  معارفمكرسة كليا أو في جزء كبير منها للاللبروتوكول لساسية األحكام األ العديد منفإنه ينبغي توجيه االنتباه إلى 
التنوع  حفظتها في التقليدية في الديباجة، بما في ذلك أهمي معارفإلى ال ات العديدةاإلشار فضال عن بالموارد الجينية،  المرتبطة

 البيولوجي واستخدامه المستدام.
حصول الالمتعلقة بيوفر التحليل المبين أعاله أساسا لوضع معايير لتحديد الصكوك الدولية المتخصصة يمكن أن و  -37

الحصول متعلق بصنف صك ما على أنه صك دولي متخصص بصورة عامة، لي  و (. 4)4 الفقرةبموجب  م المنافعوتقاس
 ، ينبغي أن:والتقاسم

 أو غير ملزم(؛ اكون ملزميتفق عليه من خالل عملية حكومية دولية )قد ي   )أ(
 يكون متخصصا؛ )ب(

بموارد  المرتبطةالتقليدية  معارفالأو /على مجموعة محددة من الموارد الجينية والصك ينطبق  (3)
 ؛بروتوكول ناغويا تقع بخالف ذلك ضمن نطاقجينية 

على استخدامات محددة للموارد الجينية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بموارد الصك ينطبق  (8)
 ؛جينية تتطلب نهجا متمايزا، وبالتالي متخصصا

يتبادل الدعم مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، وهذا يعني أن يكون الصك متسقا مع أهداف  )ج( 
 :فيما يتعلق بما يلي بروتوكول ناغويا وداعما لها، وال يتعارض مع هذه األهداف، بما في ذلكو االتفاقية 

 مستدام؛ال هالتنوع البيولوجي واستخدام حفظاالتساق مع أهداف  (3)
 لمنافع؛العادل والمنصف لتقاسم ال (8)
 المرتبطةالتقليدية  معارفلحصول على الموارد الجينية أو الفيما يتعلق بار اليقين القانوني يتوف (1)

 تقاسم المنافع؛فيما يتعلق ببالموارد الجينية و 
 ؛وليافي األهداف المتفق عليها د على النحو الذي ينعكسة، المستدام التنميةاإلسهام في  (4)
سن النية والفعالية والتوقعات المشروعة.للقانون خرىاألعامة المبادئ ال (5)  ، بما في ذلك ح 

 الدراسة الكاملة مزيدا من المعلومات عن سبل فهم هذه المعايير وتطبيقها. وتوفر -32
 تيسير التعاون والتفاعل بين الصكوك -باء

، المنافع الصكوك المتخصصة المتعلقة بالحصول وتقاسم للتعرف علىبغية توفير عناصر بشأن عملية ممكنة  -39
 قاطعةأن القانون الدولي ال يقدم حلوال إلى التحليل  ويشيرالنظم الدولية.  بين تفاعللالدراسة الجوانب المختلفة ل تستكشف

حالة في سياقها، ويدعو إلى لكل  للعالقة بين االتفاقات الدولية. فتطبيق المعايير المبينة أعاله يتطلب إجراء مناقشة عقالنية
لتعلم لذلك، يبين التحليل أن التفاعل بين النظم قد يوفر فرصا  وباإلضافة إلى. تستند إلى مزيد من التعاون عمليةإيجاد حلول 

 مما يوفر فائدة متبادلة لتنفيذ مختلف الصكوك الدولية. ،والتعاون المثمرالمستمر 
 جاريةخطوة واحدة في عملية إدارة  على كونه( 4)4الصكوك المتخصصة بموجب أحكام الفقرة  التعرف علىال يعدو و  -81

لنظر في إدارة إلى االحاجة عن نهي لضمان استمرار دعم الصكوك ذات الصلة ألهداف االتفاقية والبروتوكول. فهو ال ي  



CBD/SBI/2/6 
Page 5 

 

استمرار بذل الجهود لتقاسم المعلومات والتعاون الحاجة إلى  بصورة عامة يعني ممامع الصكوك الدولية األخرى،  تالتفاعال
 لضمان تحقيق نتائج متآزرة. ولذلك، ينبغي إيالء اهتمام لزيادة فرص التعلم المتبادل بين النظم إلى أقصى حد.

( من بروتوكول 4)4 الفقرةعوامل إلهام لتطبيق تعمل كتوجد عدة أمثلة عملية على التفاعل المؤسسي التي يمكن أن و  -83
 ناغويا، بما في ذلك في مجاالت القانون الدولي األخرى.

عن على نحو يوفر الدعم المتبادل، على سبيل المثال،  تهابداي ذمنصك جديد المتعلقة ب المفاوضاتإدارة أوال، يمكن  -88
طالع هيئة إدارة الصك قائمإلى تحقيق االتساق مع صك  يسعىوضع شرط تفاوضي طريق  باستمرار على التقدم  قائمال، وا 

جديد على نحو يخدم على وجه التحديد الدعم المتبادل. وكان هذا هو الحال أو صياغة أحكام نص /المحرز في المفاوضات، و
بالنسبة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. فقد جرى توخي التعاون بين الصكين أثناء التفاوض 

الدعم المتبادل في وضع القوانين، جرى  ب عد . وباإلضافة إلىصراحة صياغتها، وانعكس ذلك في أحكامها ءى المعاهدة وأثناعل
مكانيةتعزيز تيسير التعاون من خالل ترتيبات إدارية بين األمانات،  تقاسم المعلومات أثناء اجتماعات الهيئات اإلدارية  وا 

 ، مثال، من خالل المبادرات المشتركة لبناء القدرة.لتشغيليةومن الناحية اللصكوك ذات الصلة، 
من األمثلة على النظم األخرى التي تخاطب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، والعكس، المنظمة العالمية و  -81

، والفولكلورالتقليدية  معارفاللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية وال سياقللملكية الفكرية في 
والمفاوضات الجارية بشأن التنوع البيولوجي البحري في مناطق خارج نطاق الوالية الوطنية برعاية الجمعية العامة لألمم 

 المتحدة.
أو إعداد التقارير الدورية المشتركة،  التقييمالنظم في عمليات بين عل تفااليمكن االطالع على أمثلة أخرى على و  -84

واستراتيجيات التداول المصممة لتعزيز التعلم وتقاسم المعلومات وتيسير الحوار المنتظم بين النظم الحكومية الدولية. ومن 
، وهو مبادرة من أمانة اتفاقية التنوع بة الغازيةفريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني باألنواع الغري األمثلة على األخيرة
أمانات منظمات حكومية دولية، من بينها منظمة األغذية والزراعة والمنظمة الدولية للمالحة  31 تضمالبيولوجي بعضوية 

يوفرها الفريق البحرية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة التجارة العالمية. والغرض من الفرصة المنتظمة للحوار التي 
 الغازية الغريبة نواعالمشترك بين الوكاالت "معالجة الثغرات وحاالت عدم االتساق في األطر التنظيمية الدولية للوقاية من األ

 معايير، وتعزيز تقاسم المعلومات وبناء القدرة.القواعد و التيسير إعداد  وكذلكوالسيطرة عليها واستئصالها،" 
األمثلة المذكورة أعاله عدة طرق )رسمية إلى حد ما( يمكن من خاللها أن تدار بعناية من منظور عملي، توضح و  -85

 حاالت تداخل النظم لتحقيق نتائج متآزرة، حتى عندما ال تكون عضوية النظم ذات الصلة متطابقة.
 عالمنافالحصول وتقاسم التعرف على الصكوك الدولية المتخصصة المتعلقة بسيناريوهات لعملية  -جيم 

إلى عملية من هذا  وتدع االتفاقات المتخصصة واللالعتراف ب( من بروتوكول ناغويا عملية 4)4 الفقرة ىتتوخ ال -86
: مراعاة ما يليصك دولي متخصص ينبغي لالعتراف بالنظر في عملية  ه عندالقبيل. إال أن التحليل المبين أعاله يشير إلى أن

على مستويات مختلفة، مع  معها )بطريقة أخرى( تفاعلالالصكوك المتخصصة أو ب لالعترافمبادرات  أنه يمكن اتخاذ )أ(
التعرف في حد ذاته ال يلغي الحاجة إلى النظر في إدارة  أن وجود جهات أو هيئات مختلفة تؤدي أدوارا مختلفة؛ )ب(

ينبغي أنه  مات والتعاون؛ )ج(بذل جهود مستمرة لتقاسم المعلو  التي تتطلب عموماخرى، األدولية الصكوك المع  تالتفاعال
 لتعلم المتبادل بين النظم.افرص قدر ممكن من إيالء االهتمام لضمان توفير أقصى 

النظم(  بين تفاعلال)أو شكل آخر من أشكال إدارة  لالعترافستنادا إلى التحليل، يمكن توخي ثالثة سيناريوهات او  -87
من ، ولكن يمكن أن تتداخل، و بعضها البعضهذه السيناريوهات ال تستبعد بالنسبة لبروتوكول ناغويا والصكوك المتخصصة. و 

 بعض.الكمل بعضها ت   الناحية المثلى أن
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ف ار تعيمكن القول إن اال – مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويامن قبل عتراف اال -82
ألطراف في بروتوكول ناغويا سيكون أقوى حجة وأكثر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لسياق ألطراف في من االجماعي 

مختلف األطراف في بروتوكول ناغويا  آراءشفافية ومنهجية. وتستفيد المعايير المبينة أعاله من الوضع المتعدد األطراف لتقييم 
ضمان االتساق مع أهداف االتفاقية إلى ذلك، فإن الحاجة  وباإلضافة إلىوالبحث عن نهج مقبول على نطاق واسع. 

شير إلى مؤتمر األطراف العامل تالتنوع البيولوجي، الذي يعتبر شاغال مشتركا للبشرية،  بحفظوبروتوكول ناغويا المتعلقة 
 اقلق التي تثيرمسائل الالتعاون بشأن والشاملة للجميع الذي يناقش لشفافة ااتخاذ القرارات كاجتماع لألطراف بوصفه منتدى 

 ينبغي تقديمها على مصالح فرادى الدول.والتي  مشتركا
وبما أن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يتخذ قراراته المتعلقة بهذه المسألة بتوافق اآلراء فإن هذا يعزز  -89

األطراف  ذلك، فإن مؤتمر وباإلضافة إلىتساق بين ممارسات الدول. الصكوك المتخصصة، مما يعزز االب االعتراف شرعية
 طابع يناقشإرادة جميع األطراف في بروتوكول ناغويا، و الحسبان في  ليأخذالعامل كاجتماع لألطراف سيكون في وضع موات 

الطريقة المعقولة لتطبيق بالمختلفة المتعلقة  اآلراءقيد النظر. وسيكون أيضا في وضع موات ليأخذ في الحسبان  وكالصك
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  الحالية التي يتمتع بها صالحياتالالصكوك بأقل إرباك لعمل النظام القانوني. ومن شأن 

، ال سيما صالحية تقديم توصيات بشأن المسائل الضرورية هذه المهمةمن أداء بالفعل  هلألطراف في بروتوكول ناغويا أن تمكن
 .وتعزيزه له لتنفيذ الفعالل نظرته العامة الكليةمن  جزءكبروتوكول، لتنفيذ ال

احتمال افتقار مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف إلى الخبرة في المسائل على عيوب هذا النهج  وتشتمل -11
لنظم ية اواستقالل األخرىالمنظمات الدولية  والياتاحترام المحيطة بالحاجة إلى المتخصصة قيد النظر والحساسية الدبلوماسية 

 المختلفة. المنتدياتالدولية األخرى. وقد تشكل االختالفات في عضوية الدول تحديات إضافية التخاذ القرارات في 
في ضوء االعتبارات السابقة، من الصواب أن تعمل األطراف في بروتوكول ناغويا على ضمان إجراء حوار على و  -13

الذي  المنتدىوالتعلم المتبادل بين مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف و  المتبادل للدعمالصعيد الدولي مخصصا تحديدا 
لدى األطراف )يحتمل  المعنيةلى ذلك، على الصعيد المحلي، تقع على عاتق السلطات وباإلضافة إناقش فيه صك جديد. قد ي  

تبادل الذي اقترحه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع أن تكون في قطاعات مختلفة( مسؤولية التأكد من أن نهج الدعم الم
 خرى وفي إطار الصكوك الدولية المتخصصة األخرى.األ المنتدياتالتفسير والتنفيذ في  سياقلألطراف يجري اتباعه في 

 ذاه . ويوفرزمام المبادرة دولية أخرى أن تأخذ منتدياتسيناريو آخر في يتمثل  – دولي آخر قبل منتدىاالعتراف من  -18
أيضا نهجا متعدد األطراف يتطلب التقيد بالمعايير التي يعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

هذا سية ليالرئميزة الأن الصك المتخصص يتماشى مع أهداف البروتوكول واالتفاقية. و بأدلة تفيد بالدعاء من أجل دعم اناغويا 
حصول وتقاسم لمتعلقا با ما متخصصاإذا كان صك  األكثر تخصصا يكون في وضع موات ليقرر هي أن المنتدىالنهج 
 ت. إال أن مسائل تتعلق باليقين القانوني قد تنشأ ألن األطراف في البروتوكول ليسوخبرة أعضائه واليتهاستنادا إلى ، المنافع
 األخرى. المنتدياتا أطرافا في المناقشات في هجميع
ألطراف في بروتوكول ناغويا ل بالنسبةوحاالت عدم اليقين، سيكون من الصواب  لقانونيةااالعتبارات في ضوء هذ و  -11
إعداد الصك أن في إطارها جري يالتي  دوليةالحكومية ة المنظمالأخرى أو  منتدياتفي  تشاركالتي خرى األحكومات الأو 

ضع و انتباه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا إلى االعتراف المقترح ليحيط به علما و  تسترعى
في مرحلة مبكرة من المفاوضات أن ييسر العالقة  المنتديينترتيبات لتيسير التعاون. ومن شأن تبادل المعلومات والتعاون بين 

أن إجراء حوار موجه  تجدر اإلشارة إلى. و الصعوباتتجنب  علىبرامه، ويساعد بين بروتوكول ناغويا والصك اآلخر بعد إ
اآلخر بغرض تطبيق المعايير  المنتدىتحديدا للتعلم المتبادل بين مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول و 

ومن متبادل. الدعم الفرصة لضمان  عتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول يوفر أفضليالتي 
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لتحقيق االتساق  الواليةمبكرة من المفاوضات، بما في ذلك التفاوض بشأن المراحل من ال، يمكن أن يبدأ الحوار الناحية المثلى
 بين الصكين. 

يظل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في قد كول ناغويا، و لم تعترض األطراف في بروت إذاحتى و  -14
آخر والنظر في األثر المترتب )اآلثار المترتبة( على الجارية في أي منتدى بالمبادرة علما البروتوكول مسؤوال عن اإلحاطة 

تخصص بالنسبة رد الجيني وأغراض االتفاق المالمو على بروتوكول ال(، تحديدا عدم تطبيق 4)4 الفقرةاالعتراف بموجب أحكام 
 في الصك المتخصص. اأطراف التي تكون لألطراف في البروتوكول

طراف في بروتوكول ناغويا بصكوك من األطرف أو مجموعة  يعترفقد  – مبادرة من طرف أو مجموعة أطراف -15
أنه أقل السبل المؤدية إلى في هذا النهج  ويتمثل عيب( من بروتوكول ناغويا. 4)4 الفقرةكام أحدولية متخصصة معينة عمال ب

ض اليقين القانوني بين األطراف في  تحسين نظام التنسيق بين المؤسسات بصورة منهجية ومنظمة. كما أنه من المرجح أن يقو 
طراف أنها مفيدة لسإسهام في من األ، قد تثبت المبادرات التي يطلقها طرف أو مجموعة ومن الناحية األخرىبروتوكول ناغويا. 

النظم عمليا؛ بل حتى  يمكن أن تتسق"مختبر" الستكشاف كيف  عن طريق توفيرمبادرة متعددة األطراف في المستقبل  إطالق
المنافع على الصعيد اإلقليمي  المتعلقة بالحصول وتقاسمإنها قد تعزز تنفيذ بروتوكول ناغويا بإنشائها شبكات التخاذ القرارات 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول دورا هاما في  كن أن يؤدييم، وفي هذا السياقدون اإلقليمي. أو 
 .متعددةطراف أو أطراف العديد من األالعمل على مستوى يضم  لمواصلة إرشاداتمجال تقاسم المعلومات ونشرها، موفرا بذلك 

األطراف التي تقرر االعتراف أو يقرر  وعلى نحو مماثل لما ذ كر في السيناريو الثاني أعاله، يتوقع من الطرف الذي -16
لدعم المعايير التي اعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا تطبيق بصك دولي متخصص 

 أن تنشأ مسائل تتعلق بعدم اليقين نمع أهداف البروتوكول واالتفاقية. ويمك يتماشىأن الصك المتخصص االدعاء بأدلة تفيد ب
مؤتمر  إلى انتباهاألطراف هذا االعتراف  تنقل، كما نوقش في إطار السيناريو الثاني. ولذلك سيكون من الصواب أن انونيالق

مؤتمر األطراف  أن ينظراألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول لينظر فيه ويضع ترتيبات لتيسير التعاون. ويتعين 
عدم تطبيق (، تحديدا 4)4 الفقرةعلى االعتراف بموجب أحكام  ةالمترتب اآلثاركول في العامل كاجتماع لألطراف في البروتو 

في الصك  التي تكون أطرافاوأغراض االتفاق المتخصص بالنسبة لألطراف في البروتوكول  ةرد الجينياالمو على بروتوكول ال
 .المتخصص

 المنافع وتقاسمولي متخصص متعلق بالحصول تتعلق بصك د مثلىعناصر لعملية  -دال 
اعتبارها صكوكا  يمكن حصول وتقاسم المنافعلمتعلقة باصكوك دولية بشأن يمكن النظر في العناصر التالية لعلمية  -17

مزايا كل سيناريو من السيناريوهات التي نوقشت في الجزء  لىإاستنادا ( من بروتوكول ناغويا، 4)4 الفقرةمتخصصة ألغراض 
 الفرعي السابق.

أن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا اتفق على معايير لالعتراف بصك  وبافتراض -12
متبادل بين التعلم المتبادل و الدعم الفرص تحقيق لتعظيم العملية المثلى  يمكن أن تتم(، 4)4 الفقرةمتخصص عمال بأحكام 

 لخطوات التالية:وفقا ل حصول وتقاسم المنافعلالمتعلق باالبروتوكول والصك المتخصص 
ينظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في المعلومات الضرورية )بما في ذلك  )أ(

تلقي أو طلب مشورة من هيئاته الفرعية، وتلقي أو طلب معلومات عن المبادرات المحتملة أو الفعلية من نظم أو أطراف 
 ؛المتعلق بالتعاون الدوليتحت بند جدول أعماله  ،أخرى(

أو /والحكومية الدولية األخرى  المنتدياتيشجع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  )ب(
ولي متخصص متعلق بالحصول به كصك داالعتراف إعداد صك دولي يمكن  تعتزمالحكومات األخرى التي أو األطراف 



CBD/SBI/2/6 
Page 8 

 

معايير االعتراف على أساس تساق مع بروتوكول ناغويا اال( تحديد والية تفاوض تسعى لتحقيق 3على: ) المنافع وتقاسم
التقدم ب علم( إبقاء مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول على 8(؛ )4)4 الفقرةالمعتمدة وفقا ألحكام 

تقوية التعاون بين /إقامة (4الدعم المتبادل؛ ) تناول بالتحديدتالصك الجديد إدراج أحكام في ( 1المحرز في المفاوضات؛ )
 تقاسم المعلومات ومبادرات بناء القدرة المشتركة(؛مثل األمانات )

 منتدياتينظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اآلثار المترتبة على اعتراف  )ج(
أو يقرر أن يعترف أو ال يعترف بصك دولي ما /على أساس المعايير المعتمدة و أخرى أو أطراف أخرى في بروتوكول ناغويا

 ؛حصول وتقاسم المنافعلمتعلق باعلى أنه اتفاق متخصص 
يقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وضع عملية منهجية ومستمرة للتفاعل بين  )د(

، بما في شتى القرارات على المستويين المؤسسي والتنفيذي. ويمكن النظر في خياراتالنظم لضمان االتساق والتآزر في اتخاذ 
وسيكون التبرير المنطقي لألخذ بهذه من الدراسة(.  1-5جزء األمثلة في النظر اذلك إنشاء منتدى دائم للحوار والتنسيق )
 .حصول وتقاسم المنافعال نظممجمع استمرار فعالية  وضمانالخيارات أنها تمك ن من جني فوائد التعلم 

، على المستوى المحلي، أن السلطات ف في بروتوكول ناغويااألطر ا تضمنأن لكي تكون هذه العملية فعالة، ينبغي و  -19
)ربما في قطاعات مختلفة( تتبع نهج الدعم المتبادل الذي اقترحه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  المعنية

صكوك دولية متخصصة إطار أخرى وفي  منتدياتفي  ت بذلالمفاوضات وفي جهود التفسير والتنفيذ التي سياق البروتوكول في 
الطالع السلطات ذات الصلة، التي قد تناقش أو تفسر أو تنفذ صكا  أن تبذل األطراف جهودا )أ( ذلكيتطلب و أخرى. 

منظم موجه للدعم المتبادل والتعلم المتبادل على الصعيد  ، على المعايير، )ب( إجراء حوارحصول وتقاسم المنافعمتخصصا لل
 المحلي.

 توصية شروععناصر مقترحة لم -ثانيا
ددت  -41 التحليل أعاله، قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر  من خاللفي ضوء المعايير والعناصر لعملية مثلى ح 

 : بما يلي في اجتماعه الثالث في بروتوكول ناغويا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافبأن يقوم في أن توصي 
أحكام في سياق  حصول وتقاسم المنافعلالمتعلقة بالصكوك الدولية المتخصصة االخاصة بمعايير ال اعتماد )أ(

 في المرفق أدناه؛ على النحو المبينمن بروتوكول ناغويا  4من المادة  4الفقرة 
لى األطراف والحكومات األخرى لكي تطبقها في إحالة المعايير إلى المنظمات  )ب( الحكومية الدولية األخرى وا 

 أو االعتراف بهذه الصكوك؛/و حصول وتقاسم المنافعلمتعلقة با إعداد صكوك دولية متخصصة محتملة
إعداد صك دولي تعتزم أو األطراف والحكومات األخرى التي /دعوة المنظمات الحكومية الدولية األخرى و )ج(

تحقيق االتساق مع بروتوكول ناغويا في إلى السعي إلى  المنافعمتعلق بالحصول وتقاسم  خصصدولي مت صككيعترف به قد 
 في الفقرة )أ( أعاله؛ التي اعتمدتإطار معايير االعتراف 

مع مؤتمر األطراف تقاسم لتأو األطراف والحكومات األخرى /دعوة المنظمات الحكومية الدولية األخرى و )د(
متعلقة الخطوات التي اتخذت إلعداد صكوك دولية متخصصة عن  معلوماتالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 

 أو االعتراف بها؛/و حصول وتقاسم المنافعلبا
 الدولية ذات الصلة؛ المنتدياتواصل متابعة التطورات في تأن  ةالتنفيذي ةأن يطلب إلى األمين )هــ(
اجتماعاته القادمة يتعلق "بالتعاون مع المنظمات الدولية  على إدراج بند دائم على جدول أعمال الموافقة )و(

 الدولية ذات الصلة؛ المنتدياتالتطورات في  لتقييماألخرى" 
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أو طرف أو مجموعة أطراف بصك دولي /اعتراف هيئة حكومية دولية أخرى و على أن ينظر في الموافقة )ز(
 ؛الموافقة عليهأو /، واإلحاطة علما بهأو /، والمنافع ولي متخصص متعلق بالحصول وتقاسمصك د على أنه

دعو أمانات المنظمات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة لتشكيل تأن  ةالتنفيذي ةأن يطلب إلى األمين )ح(
 لتيسير وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق؛ حصول وتقاسم المنافعفريق اتصال معني بال

حصول مسائل الفيما يتعلق بتشجيع األطراف والحكومات األخرى على التنسيق، على الصعيد الوطني،  )ط(
 ؛حصول وتقاسم المنافعمختلفة بهدف دعم نظام دولي متماسك للالدولية ال منتدياتالفي  ت تناولالتي  وتقاسم المنافع
ولي متخصص متعلق ف والحكومات األخرى األطراف في بروتوكول ناغويا وفي صك دتشجيع األطرا )ي(

 ، على اتخاذ إجراءات لتنفيذ الصكين على نحو يحقق الدعم المتبادل.فيهأو التي قد تصبح أطرافا  المنافع بالحصول وتقاسم
 المرفق

 4الفقرة  سياقفي  حصول وتقاسم المنافعلالمتعلقة بامعايير للصكوك الدولية المتخصصة 
العادل تقاسم الو على الموارد الجينية حصول البشأن من بروتوكول ناغويا  4من المادة 

 الناتجة عن استخدامها  لمنافعوالمنصف ل
عملية حكومية  عليه من خالليتم إعداد الصك والموافقة  – دوليالحكومي الصعيد العلى أن ي تفق على الصك  -3

 يكون الصك ملزما أو غير ملزم. ويمكن أندولية. 
 :أي أن الصك – اصك متخصصأن يكون ال -8

تقع بخالف بموارد جينية  المرتبطةالتقليدية  معارفأو ال/ينطبق على مجموعة محددة من الموارد الجينية و )أ(
 ؛بروتوكول ناغويا ذلك ضمن نطاق
تتطلب نهجا  بموارد جينية المرتبطةالتقليدية  معارفأو ال/على استخدامات محددة للموارد الجينية و ينطبق )ب(

 .امتخصص وبالتالي، متمايزا
يكون الصك متسقا مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، ويدعم هذه  – دعما متبادالالصك يوفر أن  -1

 :فيما يتعلق بما يلي بما في ذلكاألهداف وال يتعارض معها، 
 المستدام؛ هالتنوع البيولوجي واستخدام حفظاالتساق مع أهداف  )أ(

 لمنافع؛العادل والمنصف لتقاسم ال )ب(
 بتقاسم المنافع؛فيما يتعلق و  ،التقليدية معارفلحصول على الموارد الجينية أو الفيما يتعلق بااليقين القانوني  )ج(
 عليها دوليا؛في األهداف المتفق  على النحو الذي ينعكساإلسهام في التنمية المستدامة،  )د(
سن النية والفعالية والتوقعات المشروعةللقانون خرىاألعامة المبادئ ال )هـ(   .، بما في ذلك ح 

 
_________ 


