
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 لثثااالجتماع ال

 ُيؤكد المكان والمواعيد الحقا  
 *من جدول األعمال المؤقت 31البند 

 

  (01اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة 
 بروتوكول ناغويامن 

 مذكرة من األمينة التنفيذية
 مقدمة - أولا 

من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  31المادة ورد في  -3
 عن استخدامها ما يلي:

على األطراف النظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآللية لمعالجة التقاسم 
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث 

ون من الممكن منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها. وتستخدم في حاالت عبور الحدود أو التي ال يك
منافع الموارد الجينية التي يتقاسمها المستخدمون والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خالل هذه اآللية 

 لدعم حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته على المستوى العالمي.
في اجتماعاته  ر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعنظو  -2

اعتمد و  ،(31)المادة  وطرائق تشغيلهاآلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع  الحاجة إلىفي  األول والثاني والثالث
المزيد من أن  األطراف ، رأتNP-3/13في المقرر و على التوالي. ، NP-3/13و  NP-2/10و NP-1/10مقررات ال

تحدث في حاالت عبور الحدود المعلومات عن حاالت محددة للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي 

 إمكانية عدم سبابألمصحوبة بتوضيح وال، أو التي ال يكون من الممكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها
هذه الحاالت، بما في ذلك من خالل  معالجةعن خيارات  تغطية هذه الحاالت في إطار النهج الثنائي لبروتوكول ناغويا، فضال  

 .31في النظر في المادة  سيساعد ،آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع
والشعوب  ،والحكومات األخرى ،دعا اجتماع األطراف في البروتوكول األطراف عملية النظر هذه،للمساعدة في و  -1

 ة معلوماتالتنفيذي ةإلى األمين أن تقدمالمصلحة والمنظمات ذات الصلة إلى  والجهات صاحبة ،األصلية والمجتمعات المحلية
ال يغطيها النهج  والتي آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع : )أ( الحاالت المحددة التي قد تدعم الحاجة إلىما يلي بشأن
في بروتوكول  المبينت في إطار النهج الثنائي تغطية هذه الحاال إمكانية عدم سبابألبتوضيح  صحوبةوتكون م ،الثنائي
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بما في ذلك من خالل آلية عالمية متعددة األطراف  ،الحاالت هذهالممكنة لمعالجة  الخيارات المتعلقة بالطرائق)ب(  ؛ناغويا
 .(4الفقرة  ،NP-3/13لتقاسم المنافع )المقرر 

تجميع وتوليف المعلومات  ةالتنفيذي ةاألمين إلىفي البروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف طلب و  -4
 (.5الفقرة  ،NP-3/13الواردة )المقرر 

إلى تقديم معلومات عمال   ةالتنفيذي ةاألمين تدع ،2132فبراير شباط/ 25المؤرخ  124-2132بموجب اإلخطار و  -5
. 2132 تموز/يوليه 35المؤرخ  152-2132بموجب اإلخطار  عروضال الموعد النهائي لتقديم وُمّدد. NP-3/13بالمقرر 
 ،والمكسيك ،ومدغشقر ،بيساو -وغينيا  ،وبيالروس ،إثيوبيا: ، هيمن ستة أطراف في بروتوكول ناغويامعلومات  ووردت
يران )جمهورية  ،: أستراليا، هيمعلومات من ثالث دول غير أطراف في البروتوكول أيضا   وردتو . والهند  ،اإلسالمية( -وا 

المعاهدة و  ،: االتحاد األفريقي، وهيمصلحة جهات صاحبةمن أربع منظمات و  عروضوردت  ،باإلضافة إلى ذلكو ونيجيريا. 
أشوكا  ومؤسسةوباحثون من جامعة كيراال الزراعية  ،)المعاهدة الدولية(ية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الدول

النص الكامل لجميع  وُأتيحالبيروفية للقانون البيئي.  رابطةوال ،والبيئة )يشار إليهم فيما يلي باسم "الباحثون"(لبحوث اإليكولوجيا 
 1.اإلنترنت شبكة على العروض

بإجراء دراسة تخضع الستعراض النظراء  تصدر تكليفا  أن  ا  أيض ةالتنفيذي ةُطلب إلى األمين ،NP-3/13في المقرر و  -6
في حاالت عبور الحدود أو التي تحدث لتحديد الحاالت المحددة للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

الخاضعة ة الدراس صدرتقد و )أ((.  5)الفقرة  منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها فيها التي ال يكون من الممكن
، من أجل وجنوب إفريقيا وبلجيكا االتحاد األوروبي المقدم منمالي الدعم فضل البإجراؤها  تسنى، والتي الستعراض األقران

 . (CBD/SBI/3/15/Addاالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ )
: )أ( ما يلي تحديد بغيةالهيئة الفرعية للتنفيذ النظر في الدراسة والتوليف  إلىطلبت األطراف في البروتوكول و  -7
إذا تسنى  ،معالجة هذه الحاالتخيارات )ب(  ؛النهج الثنائي عن طريقال يمكن معالجتها التي  ،إن وجدت ،محددةالحاالت ال

وتقديم توصية إلى مؤتمر األطراف العامل  ،المنافعمحتملة لتقاسم المتعددة األطراف العالمية اللية اآلبما في ذلك  تحديدها،
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع.

 فرعويقترح ال ،NP-3/13من المقرر  4لمعلومات المقدمة عمال  بالفقرة توليفا  ل أدناهالثاني  الفرعقدم ي ،ووفقا  لذلك -8
 6الدراسة المشار إليها في الفقرة  أخذمع  ،تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ توصية كيفي  واردةالناصر العبعض  أدناه الثالث
 ه في االعتبار أيضا .أعال

 توليف اآلراء والمعلومات - ثانياا 
بشأن الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم  آراء عامة( أ: )، هيأربعة أقسام فرعية منهذا التوليف  تكوني -2

)ب( حاالت محددة قد تدعم الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ال  ؛وئمساالمزايا و البما في ذلك  ،المنافع
في  المبينتغطية هذه الحاالت في إطار النهج الثنائي  إمكانية ، وتكون مصحوبة بتوضيح أسباب عدمالنهج الثنائي غطيهاي

متعددة األطراف  بما في ذلك من خالل آلية ،الحاالت هذهالممكنة لمعالجة  المتعلقة بالطرائقالخيارات )ج(  ؛بروتوكول ناغويا
 من خالل العروض المقدمة. وردت)د( معلومات إضافية ذات صلة  ؛لتقاسم المنافع

 

 ،آراء عامة بشأن الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع -ألف 
 مساوئالمزايا والبما في ذلك            

                                                 
1 2020/submissions.shtml-https://www.cbd.int/abs/art10/2019.  
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لم أو  2،النهج الثنائيب فيما يتعلقأي عقبات  راهنالوقت ال لغاية ا لم تواجهبعض األطراف وغير األطراف أنه ذكرت -31
تواجه أو لم  3،ةبيولوجيال مورد من الموارد بشأنالحصول على الموافقة المسبقة عن علم  لم يتسن فيه بأي وضع اآلنحتى  مرّ ت

أبلغ  ،في هذا الصددو  4.هاومستخدمي الموارد الجينية قدميمالحاجة إلى تطبيق آلية متعددة األطراف لتقاسم المنافع بين  قطّ 
 نقل المواد إلدارةالمتعلقة بتفاقات االأو  بصورة متبادلةلشروط المتفق عليها ل عن استخدامهم 5غير طرفواحدة  دولةو طرفان 

 .النظام الثنائي في إطار منافعهاالحصول على الموارد الجينية وتقاسم  سبل

الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في حاالت عبور  حدوث أن مجرد 6ذكر أحد األطرافو  -33
ن اآللية االفتراضية لتقاسم المنافع ينبغي بأ أيضا   وأفادال يدعم الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع. الحدود 
في النهج الثنائي  ،أو أكثر إقليم بلدينداخل  الموقع الطبيعيموارد جينية في  وجود التي تستدعي حالةالفي حتى ، أن تتمثل

 .القائم على التعاون فيما بين هذه البلدان

رأت و  ،إزاء تنفيذ آلية عالمية متعددة األطراف محتملة لتقاسم المنافع قلقهاعن  7غير األطراف إحدى الدول توأعرب -32
 وسيضعفن. ورديالنموذج الثنائي لبروتوكول ناغويا وتستغني عن العالقة القائمة بين المستخدمين والم ستتجاوز هذه اآللية أن

حق  ديهاقدرة البلدان التي ل، نيةالنظر عن الظروف الوط صرفب ،اعتماد جميع األطراف لهذا النهجب الشرط الذي يقضي
 فيها ذلك. نفذتحديد الحاالت التي يو  سيجري إدراجهااختيار الموارد الجينية التي  على ن المواردسيادي على مورد م

 ،تستفيد من آلية متعددة األطراف لتقاسم المنافع قدبعض السيناريوهات التي  وجود 8غير الطرف دولةنفس ال الحظتو  -31
خيارات أخرى لمعالجة حيث توجد  في هذه المرحلةآلية عالمية  البحث عن في البروتوكول استمرار بررت ولكن هذه األمثلة ال
 للحصول وتقاسم المنافع الدولية المتخصصة بالصكوكمثل االعتراف  ،يجري استكشافها في الوقت الراهنالسيناريوهات أو 

9من البروتوكول. 4على النحو المبين في المادة 
 

جراء مشاورات بشأن الحاجة إلى آلية عالمية  هذه المسألة مواصلة دراسة ضرورةعلى  من األطراف طرفان شددو  -34 وا 
10متعددة األطراف لتقاسم المنافع وتنفيذها.

 

الحاجة إلى  11العروض التي قدمتها،، في مصلحة وجهات صاحبةأطراف في بروتوكول ناغويا ومنظمات  عدة تبرزو  -35
 .آلية من هذا القبيل التي تنطوي عليها مزاياالبشأن  آراءها تعرضو آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع 

 يحقق ما عن رأي مفاده أن إنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع يمكن أن 12أعربت إحدى المنظماتو  -36
 :يلي

                                                 
  .اإلسالمية( -إيران )جمهورية  2
  الهند. 3
  بيالروس. 4
  .والمكسيك، وبيالروس، اإلسالمية( -إيران )جمهورية  5
  .الهند 6
  .أستراليا 7
  .أستراليا 8
 رى فيهاالكائنات الحية التي تصيب البشر والحيوانات والنباتات، والتي ت فيها، مثل الكائنات المعدية، بما خاصة بصحة اإلنسانقدمت أستراليا أمثلة  9

  .اختصاص منظمة الصحة العالمية يندرج في نطاق. وأوضحت أستراليا أن هذا المثال له منعدمةبروتوكول ناغويا  تغطيةيمكن اعتبار  مجاال  
  .بيساو -وغينيا  ،بيالروس 10
  .البيروفية للقانون البيئي رابطةوال، ونيجيريا، بيساو –وغينيا  االتحاد األفريقي، والباحثون، 11
  .االتحاد األفريقي 12
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خارج النموذج  تي تحدثالالمستمدة من استخدام الموارد الجينية  منافعال تساهم في ضمان أن المساعدة )أ(
 ؛الثنائي المعتاد للحصول وتقاسم المنافع في تحقيق الهدفين األولين لالتفاقية

أي تشجيع المستخدمين والموردين  ،من البروتوكول 9مساعدة األطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة  )ب(
 ؛الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته صوبعلى توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية 

من البروتوكول بتكلفة معقولة للمعامالت  11بعض( التزاماتها بموجب المادة بمساعدة األطراف في الوفاء ) )ج(
 ؛إفراديجة إلى التعامل مع كل حالة على أساس ودون الحا

تلك التي يجب  ال سيما ،استخدام الموارد الجينية بشأنتزويد المستخدمين بمزيد من اليقين القانوني  )د(
 ؛واردأو الم/واسعة من الموردين و طائفةمن  عليها الحصول

ولكنهم  بالتقاسمي التزام تعاقدي أل يخضعونال الذين  نو المستخدم يستعملهالتقاسم المنافع  العمل كقناة )ه( 
 .دعم الحفظ واالستخدام المستدام ذلك، في معيرغبون، 

نظام  وضعمن خالل  عبر الحدود لموارد الجينيةاتبادل  سييسرآلية متعددة األطراف لتقاسم المنافع  وجود ولوحظ أن -37
13بسهولة مع ضمان تقاسم المنافع.حيث يمكن الحصول على المواد ب ،وصول مفتوح للموارد الجينية

 

 حالت محددة قد تدعم الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع -باء 

 عدم إمكانية تغطية هذه الحالت ة بتوضيح أسبابصحوبم ،ل يغطيها النهج الثنائي                                  
 في بروتوكول ناغوياالمبين في إطار النهج الثنائي                          

تدعم الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم  يمكن أنحاالت محددة  14ومنظمة واحدة عدة أطراف تحدد -38
عدم إمكانية تغطية هذه  توضيحا  ألسبابت بعض األطراف وقدم ،في بروتوكول ناغويا المبينال يغطيها النهج الثنائي و المنافع 
 .النهج الثنائي في إطارالحاالت 

 :الواردة أدناه توضيحاتالحاالت وال وُقّدمت -32

 بالموارد الجينية ذات صلة حاالت محددة - 1

 الكائنات الحيةو  ،نفس النظام اإليكولوجي أو أنواع أو موارد جينية موجودة عبر الحدود الوطنية تتقاسمالبلدان التي  -21
الشعوب األصلية أو  حوزهاالموارد الجينية التي تو  15؛في األنهار أو المياه األخرى التي يتقاسمها أكثر من بلد واحد التي تعيش

 ،حاالتفي معظم هذه ال ،أن من غير العملي 17إحدى المنظمات أوضحت 16في بلدان مختلفة. قيمةالمجتمعات المحلية الم
بشأن الشروط المتفق عليها  معهم والتفاوض الفعليين والمحتملين الموردينجميع  نم الحصول على موافقة مسبقة عن علم

عقد اتفاق ثنائي ألن  ا  عادال  أو منصف إجراء   فقط د واحدمورّ إبرام اتفاق للحصول وتقاسم المنافع مع  وال يشكل. بصورة متبادلة
بعد ذلك تحمل تكاليف حماية النظم  يتعين عليهاوالتي  ،على نفس الموارد األمينة األخرى جهاتيكافئ اللن  من هذا القبيل

من  11أن المادة  أيضا  المنظمة  هذه والحظت. ةمنصف صورةبمنها دون االستفادة  ارف المشتركةوالموارد والمع يكولوجيةاإل
المعارف التقليدية أو /نفس الموارد الجينية و حينما تكونأن تسعى األطراف إلى التعاون  ضرورة بروتوكول ناغويا تنص على

إنشاء  وسيساعدقد يكون التعاون عبر الحدود صعبا  ألسباب سياسية أو ألسباب أخرى. و . قاليمهاداخل أ موجودة المرتبطة بها
                                                 

  .الباحثون 13
ثيوبيااالتحاد األفريقي، و  14   .والهند ،ومدغشقر، ا 
ثيوبيااالتحاد األفريقي، و  15   .البيروفية للقانون البيئي رابطةوال ،ومدغشقر، ا 
ثيوبيااالتحاد األفريقي، و  16   ر.ومدغشق، ا 
  .االتحاد األفريقي 17
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بتكلفة معقولة  11آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع األطراف على الوفاء )ببعض( التزاماتها بموجب المادة 
أوضحت نفس المنظمة كذلك أن الصعوبات العملية المرتبطة و لحاجة إلى التعامل مع كل حالة على حدة. ودون ا معامالتلل

متعددة للحصول وتقاسم المنافع مع أصحاب حقوق متعددين في واليات قضائية متعددة تعني أن  التوصل إلى اتفاقاتبمحاولة 
 .منصفأو غير /و يكون باهظ التكلفة هذه الحاالت قدتطبيق النهج الثنائي في 

من أشجار  أوليةمقرها في الواليات المتحدة األمريكية مواد  يوجد شركةتجمع  18حالة حقيقية من جنوب إفريقيا: على مثال
في جنوب إفريقيا  مستهلكينلل اتبيعهمن هذه األشجار مادة تتحلل مائيا  و في بلدان أفريقية متعددة وتنتج المنتشرة الباوباب 

حدى الجهات الموردة لهالباوباب و  نطاق شجرإحدى دول  ا  )وهي أيض آلية  وجود شديد التعقيدالسيتطلب هذا السيناريو و (. ا 
 .تحقيق تقاسم عادل ومنصف للمنافعمن أجل عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع 

 

 تتسم بدرجة عالية التيو ألغذية والزراعة المتعلقة باالموارد الوراثية و  ؛النطاق كائنات حية عالمية تتقاسمالبلدان التي  -23
العرض األسباب التي حددها تماثل  19.واستخدام المكونات الجينية المشتركة بين العديد من الجينومات ،من الترابط العالمي

 إطار يالمذكورة ف األسبابمن خالل النهج الثنائي  بصورة مالئمةعدم إمكانية تغطية هذه الحالة المحددة  سبب والتي توضح
 .أعاله 02الفقرة 

باحث مقيم في االتحاد األوروبي بالسلطة الوطنية المختصة لجمع عينات من الطحالب  اتصل 20لحالة حقيقية: مثال متاح
 يعمل البحثال سُينجزمن العديد من البلدان المختلفة و  للغايةعينات صغيرة  وسُتجمعأنحاء العالم.  شتىفي  نبتالتي ت

ذا اسُتخدمت في وقت الحق. الجيناتتسلسل باستخدام  موجودة في عدد من هذه العينات و تسلسالت جينية متطابقة  وا 
 .التزامات تقاسم المنافع باستخدام آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافعب الوفاء فإنه ينبغيألغراض تجارية، 

 

أو يكون /و ستخداماالأو  حصولال لمبدأ خاضعةالو  موقعها األصلي خارج في المجموعات التي توجدالموارد الجينية  -22
 موقعها األصليخارج  الموجودة لمجموعاتيمكن له أن 22أوضحت إحدى المنظمات 21.عقبغير قابل للتأو  مجهوال  مصدرها 

مجتمع البلد أو الإذا كانت قادرة على تحديد  فقط منصف للمنافعالعادل و التقاسم الالمصحوب بمشروع ال حصولال إمكانية توفير
النهج  سيؤدي ،ةغير معروف وحينما تكون الجهة الموردةالمنافع.  والذي ينبغي أن يحصل على المورد لها األصلي محليال

البحث والتطوير  مجال لالستثمار في إيجاد عوامل مثبطةيؤدي إلى مما  ،منصفةنتائج غير عادلة وغير  تحقيق إلى الثنائي
 أن العديد من المجموعات 23وأوضح نفس العرضالحصول وتقاسم المنافع.  شروطليها الموارد التي تنطبق ع الذي يشمل
 ،في بعض األحيان من عدة بلدان مختلفةو  ،منذ وقت طويل ُجمعتمعلومات وعينات  تضمنت الموقع الطبيعيخارج  الموجودة

                                                 
  .االتحاد األفريقي 18
  .االتحاد األفريقي 19
من الوثائق المعدة لالجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ  يورد أمثلة مستقاة مرفقا   ا  االتحاد األفريقي أيض عرضويتضمن  .االتحاد األفريقي 20
(CBD/SBI/2/5 ومن )تفاقيةاالالموارد الجينية في سياق ب المتعلقةتقصي الحقائق وتحديد النطاق بشأن معلومات التسلسل الرقمي  المتعلقة دراسةال 

 .(CBD/DSI/AHTEG/2018/1/3تفاقية )االبتكليف من أمانة والتي أجريت التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ب المتعلقة
ثيوبيااالتحاد األفريقي، و  21   .والهند، ا 
  .االتحاد األفريقي 22
  .االتحاد األفريقي 23

https://www.cbd.int/abs/submissions/Art10/2019/African%20Union.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/cd5e/413c/87617aa0707fc7f54f72e058/sbi-02-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/079f/2dc5/2d20217d1cdacac787524d8e/dsi-ahteg-2018-01-03-en.pdf
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 ، حينماهملتقاسم المنافع أن تسا يمكن آللية عالمية متعددة األطرافو المصدر أو األصل.  بشأن سليمةسجالت  وجود دون
 .في ضمان تقاسم المنافع من االستخدام التجاري لهذه المعلومات والعينات ،يتعذر استخدام النهج الثنائي

عامة  مستنبتاتلموارد البيولوجية في اليابان مجموعة ل الوطني مستنبتات المركزمجموعة تمثل  24لحالة حقيقية: مثال متاح
 أن مصدرها يعود إلىعلى الرغم من  ماثلةمن المعروف أن الكائنات الحية الدقيقة تمتلك خصائص متو للكائنات الدقيقة. 
في هذه و الطلب.  حسبهذه على أطراف ثالثة  المستنبتاتالسالالت البكتيرية المودعة في مجموعة  وُتوّزعبلدان متعددة. 

الستخدام التجاري. غراض االموارد أل أمكن الحصول علىي ضمان لتقاسم المنافع إذا أ في الوقت الراهنال يوجد  ،الحالة
واستخدامها لدعم الحفظ  منافعآلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع إمكانية تقاسم بعض ال وسيضمن وضع

 .واالستخدام المستدام
 

 25.والقارة القطبية الجنوبية قةالعمي البحار قاعبما في ذلك أعالي البحار و  ،المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية -21
النظر  وبصرفمنح الموافقة المسبقة عن علم. يتيح  حق سيادي ،في هذه المناطق ،أنه ال يوجد 26أوضحت إحدى المنظمات

 ،المنافع للتنوع البيولوجي خارج الوالية الوطنيةالحصول وتقاسم المتعلقة بقواعد ال بشأنعن النتائج النهائية للمفاوضات الجارية 
من هذه  تأتيةالم الفرضية هي أنه إذا كان من الممكن استخدام الموارد الجينيةو . حالةفي هذا الال يمكن تطبيق نهج ثنائي 

يمكن لموارد التي البحث وتطوير ا مجال االستثمارات فيإعاقة إلى  جنحفإنها ست ،المناطق دون أي التزامات بتقاسم المنافع
في آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم  ناطقأن إدراج هذه الم وأشار نفس العرض إلىالنهج الثنائي.  في إطار الحصول عليها

 .خفض التكاليف اإلدارية من خاللالحفظ  أثارفعالة من حيث التكلفة لتعظيم  طريقة شكلالمنافع سي

هذه خارج  تقع داخل الوالية الوطنية إلى مناطق تقع األنواع التي تهاجر من مناطق فيهابما  ،األنواع المهاجرة -24
فإن  ،العرض الذي قدمته)أ( من  04الفقرة  في إطار تي سيقتأنه باإلضافة إلى األسباب ال 28إحدى المنظمات بّينت 27.الوالية

 ظهريأو ال  ،واليات قضائية مختلفة في إطار حدثي سربال لألنواع المهاجرة ألن نفس خاص وجهبالنهج الثنائي غير مناسب 
 .في أوقات مختلفة من العام

أي فرصة  بالتالي ال تتيحو مسبقة عن علم للحصول عليها، الموافقة ال تشترطال  من بلدان المتأتيةالموارد الجينية  -25
تتمتع الدول  30إحدى المنظمات، قدمتهوفقا  لتوضيح  29.وتقاسم المنافع بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها  على للتفاوض

أي عملية رسمية للموافقة ب المرور مواردها دون الحصول على إتاحةتجاوز النهج الثنائي من خالل  تتيح لهابحقوق سيادية 
 عائقا  أمامالجينية دون الحاجة إلى أي تقاسم للمنافع  الحصول على الموارد تيسير إمكانية ويشكل. عن علمالمسبقة 

عليها  ا  متفق وتفرض شروطا  الموافقة المسبقة عن علم  تشترطمن البلدان التي  هذه الموارد الحصول علىلمستخدمين لطلب ا
التقاسم العادل والمنصف  مبدأالجينية، ال تقوض البلدان  الحصول على المواردإمكانية إتاحة من خالل و . بصورة متبادلة

 .دام المستدام والحفظاالستخ ولكنها تقوض أيضا   فقط للمنافع

                                                 
  .االتحاد األفريقي 24
ثيوبيااالتحاد األفريقي،  25   .وا 
  .االتحاد األفريقي 26
ثيوبيا 27  .االتحاد األفريقي، وا 
  .االتحاد األفريقي 28
  .االتحاد األفريقي، والهند 29
  .االتحاد األفريقي 30
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إمكانية  إلى 31أحد األطراف أشار. نفاذقبل دخول بروتوكول ناغويا حيز ال الحصول عليها أمكنالموارد الجينية التي  -26
في إطار آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم  خاصةالحاالت ال هذهبشأن  التي ُحّددتالبلدان الموردة المحتملة  وضعالنظر في 

 .المنافع

الحاالت التي ال يلزم فيها الوصول المادي للحصول على مورد جيني أو مشتقاته )على سبيل المثال من قواعد  -27
ثة أن التكنولوجيا الحدي 33إحدى المنظمات حظ عرض قدمتهال 32.ة(الكيميائية الحيويللمكونات  صطناعيالبيانات أو اإلنتاج اال

باستخدام البيانات فقط ومن ثم طلب التسلسالت المصنوعة حسب الطلب تحسين الوظائف الجينية  تكلفة تيسير وخفضسرعت 
هذه المنتجات  تمثل ،لحصول وتقاسم المنافع. ومع ذلكالمتعلقة باالترتيبات الثنائية  لتتجاوز بذلك ،بيولوجيةمن المسابك ال

من هذا المتأتية األرباح يمكن أن تساهم "منافع ناشئة عن استخدام الموارد الجينية" و  ،عند مستوى معّين ،الصطناعيةا
تقاسمها بشكل عادل ومنصف من خالل آلية عالمية متعددة األطراف  جرىاالستخدام في الحفظ واالستخدام المستدام إذا 

 .لتقاسم المنافع

، ال ذلكهذا النوع إكوادور وبيرو، ومع يستوطن  34(:Epipedobates anthonyiالسام ) بشأن ضفدع السهمحالة حقيقية 
بنية  يتمثل في استخالص مادة بيولوجية بل في الحصول على من وراء الوصول إلى هذا الكائن مختبرات أبوت يكمن هدف

 رقمي. يمكن نقلها ولو بشكلوال تسلسال   ليست عليها الحصول التي يمكن المعلومات وهذه. عن طريق البصمةقل ُتنجزيئية 

 

أو الحصول  مسبقة عن علمالموافقة المنح  يتعذر حينما 35الموارد الجينيةب المتعلقةاستخدام معلومات التسلسل الرقمي  -28
على  ،صعوبات عملية كبيرة لهذا النهج واالمتثال ثنائي للحصول وتقاسم المنافعاللنهج اتتبع استخدام  حينما يثير أو ،يهاعل

من مواقع مختلفة.  التي ُتجمع على تسلسالت وأجزاء منها من أعداد كبيرة من الكائنات الحية حصليُ  عندماسبيل المثال 
في  الحصول عليها أمكنمن الموارد التي  المستقاةاستخدام معلومات التسلسل الرقمي  ه باإلمكان التحكم فيأن عرضأوضح الو 

ن كان ذلك على حساب تقييد حتى  ،بصورة متبادلةالنهج الثنائي من خالل شروط متفق عليها  إطار المستخدمين حصول وا 
ومن المعلومات واستخدامها.  على في وقت الحق (الباحثون التابعون ألطراف ثالثةاالتفاقات )على سبيل المثال ب عنيينغير الم

علومات أساسية يمكن ممجموعات البيانات المشتركة الكبيرة  حيث توفر – مجانا  مزايا معلومات التسلسل الرقمي المتاحة  أهم
على  ةالثنائي الرقابة هشاشتها البالغة في وجه – نافعةتحديد المكونات الجينية الوظيفية أو اكتشاف الطفرات ال االستناد إليها في

الحصول على الموافقة المسبقة عن  بعمليةمعلومات التسلسل الرقمي بسبب الصعوبات العملية المرتبطة  الحصول علىسبل 
 .المورديندد كبير من علم من ع

أن الحاجة إلى آلية  36أحد األطراف رأى. جهود معقولة بذل بعد منشئها تحديد بلد ال يمكن التيالموارد الجينية  -22
 .فيها تحديد بلدان المنشأ بعد بذل جهود معقولة ال يمكنعالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع تنشأ في الحاالت التي 

                                                 
  .مدغشقر 31
ثيوبيا، والرابطة البيروفية 32   .للقانون البيئي االتحاد األفريقي، وا 
  .االتحاد األفريقي 33
  .للقانون البيئي الرابطة البيروفية 34
ثيوبيا، 35  الرابطة البيروفية للقانون البيئي.ومدغشقر، و  االتحاد األفريقي، وا 
  .الهند 36
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من  ا  مقرها في االتحاد األوروبي بذور  البالزما الجرثومية ويوجد متخصصة في مجال شركةتشتري  37لحالة حقيقية: مثال متاح
عد بلدان متعددة، وب فقد يكون منشأ البعض منها منبلد المستخدم، الالنباتات في  ولدى زرعألغراض البستنة.  شتىبلدان 
في هذه الحالة، يتطلب و الستخدام التجاري. غراض ابلد المستخدم ألالن م الحصول عليهاالنباتات المتماثلة، يمكن نضج 

 .التقاسم العادل والمنصف للمنافع آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع

 بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ذات صلةحاالت محددة  - 0

في بلدان قيمة التي تتقاسمها الشعوب األصلية أو المجتمعات المحلية المو  بالموارد الجينية المعارف التقليدية المرتبطة -11
متعددة للحصول وتقاسم  التوصل إلى اتفاقاتأن الصعوبات العملية المرتبطة بمحاولة  39أوضحت إحدى المنظمات 38.مختلفة

يكون باهظ  هذه الحاالت قدفي المنافع مع أصحاب حقوق متعددين في واليات قضائية متعددة تعني أن تطبيق النهج الثنائي 
 .أو غير عادل/التكلفة و

المعارف التقليدية و  ؛والتي تخضع لمبدأ الحصول واالستخدام المجهولة األصلو  للجمهور المتاحة المعارف التقليدية -13
 40؛لموارد المرتبطة بهاُماّلكا  ل أيضا   األصليون التقليدية أصحاب المعارفالحاالت التي لم يعد فيها و  ؛المنتشرة على نطاق واسع

أصلها أو  ويُجهل واالستخدام حصوللمبدأ التخضع و  الموقع الطبيعيخارج  توجد في المجموعات التيوالمعارف التقليدية 
ال  المجهولة األصلو  المعارف التقليدية المتاحة للجمهورأن مستخدمي  عرضهافي  42إحدى المنظمات ذكرت 41.يتعذر تعقبها

أصحاب  نظرا  لعدم وجودال ينطبق النهج الثنائي على هذه الحالة و ملزمين بتقاسم المنافع. كانوا غير بميزة عادلة إذا  حظوني
التقليدية المنتشرة على نطاق  وفيما يتعلق بالمعارف. بصورة متبادلةشروط متفق عليها ب عن علمالموافقة المسبقة  يقدمونحقوق 
بالنهج الثنائي  تغطية كافية سبب عدم إمكانية تغطية هذه الحالة بالذات العرض والتي توضحها األسباب التي حدد تماثل ،واسع
أوضحت  ،الموقع الطبيعيخارج  وجدت في المجموعات التي التقليدية المعارف وفيما يخصأعاله.  02المذكورة في الفقرة  تلك

المصحوب مشروع ال حصولالإمكانية توفر  أن األصليموقعها خارج  ليس بوسع المجموعات الموجودة هأن 43نفس المنظمة
والذي ينبغي أن  المورد لها األصلي محليمجتمع الالبلد أو الإذا كانت قادرة على تحديد  إال منصف للمنافعالعادل و التقاسم الب

النهج الثنائي نتائج غير عادلة وغير منصفة، مما يؤدي  تترتب علىوحينما تكون الجهة الموردة غير معروفة، س .المنافع يتلقى
إلى إيجاد عوامل مثبطة لالستثمار في مجال البحث والتطوير الذي يشمل الموارد التي تنطبق عليها شروط الحصول وتقاسم 

 .المنافع

 الحالت، بما في ذلك من خالل  هذهالممكنة لمعالجة  الخيارات المتعلقة بالطرائق -جيم
 آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع                                 

عالمية اللية اآلأن  إلى 44ذهب أحد العروض ،عليها في نهاية المطاف سُيّتفقالنظر عن الطرائق الدقيقة التي  صرفب -12
 :، ما يليعلى األقل ،أن تحقق متعددة األطراف لتقاسم المنافع ينبغيال

                                                 
  .االتحاد األفريقي 37
ثيوبيا، ومدغشقر 38   .االتحاد األفريقي، وا 
  .االتحاد األفريقي 39
ثيوبيا 40   .االتحاد األفريقي، وا 
ثيوبيا، والهند 41   .االتحاد األفريقي، وا 
  .االتحاد األفريقي 42
  .االتحاد األفريقي 43
  .االتحاد األفريقي 44
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نقدية  منافعدون ساهمة جميع مستخدمي الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها الذين يولّ ضمان م )أ(
 ؛عادلة ومنصفة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بصورة

 ؛مواردهاعلى  حصولال سبل عدم تقويض الحقوق السيادية للدول في تنظيم )ب(
تقاسم من أجل لمستخدمين فائدة ال وخاضعة لإلشراف العالمي يا  قناة واضحة ومتفق عليها عالم إتاحة )ج(

والُمنشأ وتقاسم المنافع  المتعلق بالحصول الثنائي االفتراضي النهجالوصول إليها خارج  مكني يالمنافع المستمدة من الموارد الت
 االتفاقية وبروتوكول ناغويا.في إطار 

الممكنة لمعالجة الحاالت التي ال يغطيها النهج الثنائي  الطرائق خيارات بشأن 45عدة أطراف ومنظمات وعرضت -11
 :ما يلي ومنها على سبيل المثال ،في بروتوكول ناغويا من خالل آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع المبين

 آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع بمقتضىمصادر التمويل وطرائق استخدام األموال  -1

تلقي المنافع النقدية التي يتقاسمها  فيالغرض األساسي آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع  تمثلي قد -14
فيها  الحصول في الحاالت التي ال يمكن ُأتيحت لهم إمكانية ممنمستخدمو الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها 

46.استخدام النهج الثنائي
 

مستخدمي الموارد الجينية  جانبيمكن تمويل اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع في المقام األول من و  -15
ولكن ينبغي أن  47،وحيث ال يمكن منح الموافقة المسبقة عن علمفي الحاالت عبر الحدود والمعارف التقليدية المرتبطة بها في 

48.األخرى المصادرو الحكومات واألفراد والمنظمات  أمام التبرعات المقدمة من ا  أيض ا  مفتوح يكون
 

لمشاريع المحلية ا فائدةآلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ل عن طريقُتجمع األموال التي  ُتستخدم يمكن أنو  -16
لدعم أولويات التنوع البيولوجي و  49،واستخدامه المستدام حفظ التنوع البيولوجيالتي تعزز و العالم  في جميع أنحاء القائمة

 إقامةأو  52،بناء القدرات ونقل التكنولوجياأو  51،تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجيو  50،العلم على النحو الذي يحددهالعالمية 
53؛الموردينالتبادالت بين تنمية الشبكات و 

 

متعددة األطراف لتقاسم العالمية اللية اآل إيراداتالمتعلقة بكيفية تخصيص واستخدام  تالقرارا أن تتوصل إلىيمكن و  -17
 55أو أمانة االتفاقية. 54القائمة على التوازن اإلقليميدولية مستقلة تشكل وفقا  لصيغة األمم المتحدة المعتادة  يةالمنافع هيئة إدار 

المنبر الحكومي التي قد تصدر عن  العلمية المستقلة المشورةدورا  يمكن أن تضطلع به  هناك أن ويذهب أحد العروض إلى

                                                 
ثيوبيااالتحاد األفريقي، و  45   .للقانون البيئي والرابطة البيروفية، ونيجيريا ،ومدغشقر ،بيساو -وغينيا  ،ا 
  .االتحاد األفريقي 46
ثيوبيا 47   .االتحاد األفريقي، وا 
  .االتحاد األفريقي 48
ثيوبيا، ومدغشقر، ونيجيريااالتحاد األفريقي، و  49   .ا 
  .االتحاد األفريقي 50
  .بيساو -غينيا  51
  .مدغشقر، ونيجيريا 52
 .مدغشقر 53
  .االتحاد األفريقي 54
  .إثيوبيا 55
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أولويات  خصوصب داريةإلى الهيئة اإل وتقدم ،للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالدولي 
56.دعمها تي يتعينالتمويل العالمي ال

 

 تضمنتو فئات مختلفة من الموارد. خاصة ب تباينةطرائق م المنافعمتعددة األطراف لتقاسم العالمية ال آلليةل تكونقد و  -18
 :متاحة ما يلياألمثلة ال

اآللية العالمية المتعددة األطراف  وُتدرج في إطارأنواع معينة في مرفق  تورد بموجبها المعاهدة الدولية، التي )أ(
 ؛لتقاسم المنافع وحدمدعومة بترتيب موتكون لتقاسم المنافع، 
واآللية العالمية  عينةم جهة موردة، وتقسيم المنافع بين حددتخصيص األموال لمناطق أو قطاعات م )ب(

نشاء آلية  57تقاسم المنافع غير النقدية.من أجل تبادل المعلومات لالمتعددة األطراف لتقاسم المنافع في ظروف معينة، وا 
 

طرائق موحدة متفق عليها لتقاسم المنافع أن ب لمصحوبةوامتعددة األطراف لتقاسم المنافع العالمية اللية اآل وسعبو  -12
من خالل  ،النظام الثنائي إطارحتى في  ،ةمتبادل صورتخفض التكاليف المرتبطة بالتفاوض بشأن الشروط المتفق عليها ب

58.متفق عليه دوليا   معيارتوفير 
 

 األطراف لتقاسم المنافعمتعددة العالمية اللية اآلب مؤسسية المتعلقةكل والترتيبات الاالهي -0

يجب أن  لذلكو  ولكنها ال تحل محله، ،النظام الثنائي تكملةاآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع إلى  رميت -41
59.السيادة الوطنية مبدأ تصميمها راعيي

 

 إنشائها في إطار عوضا  عن 60االتفاقية في إطاريفضل إنشاء آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع و  -43
والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد  جينيةومستخدمي الموارد ال قدميمأن تكون مفتوحة لجميع  نبغيوي ،بروتوكول ناغويا

في نطاق  أو ال يدخلون يدخلونو  ،في االتفاقية و/أو البروتوكول أو غير أطراف أطرافا  النظر عما إذا كانوا  صرفب ،الجينية
61.اقية/البروتوكولاختصاص االتف

 

الترتيب المؤسسي إلدارة آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع على التكاليف اإلدارية عند  من المتوقع أن يبقيو  -42
62.نحو دعم االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وحفظه إليراداتبحيث يمكن توجيه معظم ا ،أدنى مستوى ممكن

 

يكون من قد و . واالمتثال لها متعددة األطراف لتقاسم المنافعالعالمية اللية اآلإلنفاذ  الالزمة تدابيرالوضع  يتعينو  -41
 أتيحت لهم إمكانيةحيث يمكن إلزام المستخدمين الذين  ،المحلية ترخيص التسويق نقطةالتفتيش عند  المناسب إقامة نقطة

منتجاتهم  السماح لهم ببيعلتزام بتقاسم المنافع مقابل االبقبول  ةمتبادل صورةشروط ثنائية متفق عليها بل الخضوعدون  حصولال
 63.بعينهافي سوق 

 
 

                                                 
  .االتحاد األفريقي 56
  .االتحاد األفريقي 57
  .االتحاد األفريقي 58
  .االتحاد األفريقي 59
ثيوبيا 60   .االتحاد األفريقي، وا 
  .األفريقي االتحاد 61
  .االتحاد األفريقي 62
  .االتحاد األفريقي 63
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 NP-3/13معلومات إضافية ذات صلة مقدمة عمالا بالمقرر  -دال

هة استجابة للدعوة -44 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قدمت أمانة  ،تقديم معلوماتل الموجَّ
لمادة في ا بعملية النظر الجاريةذات الصلة و المعاهدة الدولية  المضطلع بها في إطاراألنشطة والعمليات  عن محّدثةمعلومات 

 .متعددة األطراف لتقاسم المنافعالعالمية اللية اآلاألطراف فيه و جانب من بروتوكول ناغويا من  12

متعدد األطراف من خالل إنشاء فريق الأطلق الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية عملية لتعزيز النظام  ،0212في عام و  -45
والمساهمات القائمة على  المدفوعات حجم لزيادة الالزمة تدابيرال ومكلف بمهام منها وضععامل مخصص مفتوح العضوية 

في جملة  بؤ بها على المدى الطويل. ونظر الفريق العاملفي صندوق تقاسم المنافع بطريقة مستدامة ويمكن التن المستخدم
 التي يمكن إجراؤها فيما يتعلقالتغييرات  باإلضافة إلىلنقل المواد  موحدالتنقيحات التي ُأدخلت على االتفاق ال مسائل منها

التي يسوقها حدى الحجج الرئيسية ترابط البلدان في الموارد الوراثية النباتية يمثل إ وبما أنمتعدد األطراف. التغطية النظام ب
على النحو  ،بالكامل لهذا الترابط تقييما  ُمحّدثا   تعزيزه يتضمنالنظر في  أساسفإن  ،متعدد األطراف للمعاهدة الدوليةال النظام
64.صدرت مؤخرا  في دراسة  المبين

 

بإمكانية المعايير والخيارات المتعلقة  منها أمورفي جملة  نظر الفريق العامل ،0219-0212فترة السنتين  وخالل -46
متعدد التغطية النظام  إمكانية توسيع نطاقلتيسير  الالزمة متعدد األطراف والتدابير الداعمةالالنظام  نطاق تغطية تكييف

ول : حالة التصديقات على المرفق األما يلي استعراضترمي إلى  إمكانية تنفيذ عمليةنظر الفريق العامل في و األطراف. 
مستوى اإليرادات القائمة و  ؛متعدد األطراف(ال)أي المحاصيل واألعالف التي يغطيها النظام  بصيغته المعدلة للمعاهدة الدولية
مكانية الحصول عليها.متعدد األطراف الفر المواد داخل النظام اتو مدى و  ؛صندوق تقاسم المنافعل والمتأتية على المستخدمين  وا 

من التوصل  0219نوفمبر تشرين الثاني/في المعقودة في دورته الثامنة لم يتمكن الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية و  -47
وال  ،مشاورات غير رسمية بين األطراف المتعاقدةعلى إجراء إلى توافق في اآلراء بشأن تعزيز النظام متعدد األطراف. وشجع 

عن رغبتها  بعض األطراف المتعاقدة وأعربت. ذوي الصلةعات وأصحاب المصلحة مشاورات وطنية بين القطا سيما على إجراء
متعدد الالنظام  العمل الرامي إلى تعزيزبمزيد من  ضطالعاال سبلفي دورته التاسعة في  المجلس الرئاسيأن ينظر  في

 لتنوع البيولوجي.لمتعلقة باتفاقية ااالفي إطار  التي تجري النظر في نتائج المناقشات ذات الصلة ضرورةمع مالحظة  ،األطراف

 توصية مقترحةعناصر  -ثالثاا 
الستعراض  تي خضعت( والدراسة الأعالهالثاني  فرعقد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في النظر في توليف اآلراء )ال -48

حاالت ال)أ(  :ما يلي تحديد غيةب ،NP-3/13 (CBD/SBI/3/15/Add.1)عمال  بالمقرر  صدر تكليف بإجرائهاو األقران 
 إذا تسنى تحديدها، معالجة هذه الحاالت،خيارات )ب(  ،النهج الثنائي عن طريقال يمكن معالجتها التي محددة، إن وجدت، ال

وتقديم توصية إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  ،بما في ذلك آلية عالمية متعددة األطراف محتملة لتقاسم المنافع
 كول ناغويا في اجتماعه الرابع.في بروتو 

قد ترغب الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ في أن توصي مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول و  -42
 ناغويا باعتماد مقرر على غرار ما يلي:

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
الحصول على الموارد  تقريرالحكومات الوطنية في  سلطةللدول على مواردها الطبيعية و الحقوق السيادية ب ذّكريُ إذ 

 ،االتفاقية من 11المادة  من 1الجينية على النحو المعترف به في الفقرة 

                                                 
 bq533e.pdf-http://www.fao.org/3/aيمكن االطالع على الدراسة على الموقع الشبكي التالي:  64

http://www.fao.org/3/a-bq533e.pdf
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ذ  ابتكاري لمعالجة  إيجاد حلبضرورة  ،على النحو المحدد في ديباجة بروتوكول ناغويا ،االعترافب يُذّكر أيضا  وا 
 الذي يحدثالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

 ،عبر الحدود أو التي ال يكون من الممكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها حاالتالفي 
ذ  إلى التعاون في الحاالت التي توجد  األطراف أن تسعى تقتضيمن بروتوكول ناغويا التي  11المادة ب كذلك يُذّكروا 

مجتمع بين تقاسم نفس المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  وفي حالة عبور الحدودفيها نفس الموارد الجينية في حاالت 
 بغية تنفيذ هذا البروتوكول، ،ة أطراففي عد واحد أو أكثر من المجتمعات األصلية والمحلية

ذ يعترف اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  في إطار ا  صك دولي ملزم قانون اآلن على بعملية التفاوض الجارية وا 
والتي من المتوقع  ،واستخدمه استخداما  مستداما   لتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةابشأن حفظ 

 ،خارج الوالية الوطنية الواقعة مناطقالعن استخدام الموارد الجينية في  ةالناشئمسألة الحصول وتقاسم المنافع  أن تعالج أيضا  

 ةاألمين وأصدرتالستعراض األقران  تي خضعتالدراسة البو  بما ُقّدم من آراء ومعلومات يحيط علما   -1
التي تحدث موارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية لل تحديد حاالت معينةمن أجل  بإجرائهاة تكليفا  التنفيذي

 ؛فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها يمكنفي حاالت عبور الحدود أو التي ال 

 يقررو ،مفيدةالستعراض األقران  تي خضعتالالدراسة  وكذلك لعروض المقدمةالحاالت المحددة في ا يعتبر -0
 ؛الطرائق المحتملة آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافعبحث الشروع في 

 المصلحة والجهات صاحبة ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والحكومات األخرى ،األطراف يدعو -2
الطرائق الممكنة آللية متعددة األطراف لتقاسم  عن ومعلومات ة آراء  التنفيذي ةاألمين أن تقدم إلىإلى  ،والمنظمات ذات الصلة

لمعالجة وحسن اإلدارة فضال  عن خيارات التعاون المشاركة وتقاسم المنافع  أشكالب الخيارات المتعلقةبما في ذلك  ،المنافع
 ؛من بروتوكول ناغويا 11الحاالت المبينة في المادة 

 كي ينظر ،مقررفي مرفق هذا ال مبينةاالختصاصات ال ُتمنح له، إنشاء فريق خبراء تقني مخصص يقرر -4
إلى الهيئة  ويقدم تقريره ،من بروتوكول ناغويا 12المادة ب عمال   متعددة األطراف لتقاسم المنافعفي الطرائق الممكنة آللية 

 ؛في اجتماعها الرابع كي تنظر فيهلالفرعية للتنفيذ 

 4في تقرير فريق الخبراء التقني المخصص المشار إليه في الفقرة  تنظرأن الهيئة الفرعية للتنفيذ يطلب إلى  -1
اجتماعه فيها في لكي ينظر أعاله وتقدم توصيات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 

 ؛الخامس

بسبل  ،4في الفقرة  عمل فريق الخبراء التقني المخصص المشار إليه أن ُتيّسر ةالتنفيذي ةاألمينيطلب إلى  -6
 :ما يلي من بينها

 ؛أعاله 2لآلراء والمعلومات المشار إليه في الفقرة  وليفإعداد ت )أ(
 ؛اآلراء والمعلومات المشار إليه أعالهوليف للنظر في ت إلكترونيإنشاء منتدى  )ب(
وتقديمه إلى فريق الخبراء التقني  اإللكترونيالمنتدى  خلص إليهايالتي  نتائجال بشأنإعداد تقرير موجز  )ج(
 المخصص.
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 المرفق

  متعددة األطراف لتقاسم المنافعالعالمية اللية اآل بشأنفريق الخبراء التقني المخصص  اختصاصات
 :ما يلي مع مراعاة تقاسم المنافع،ل آللية المتعددة األطرافلفريق الخبراء التقنيين المخصص الطرائق الممكنة  يحدد -3

 اإللكتروني؛المنتدى  التي يخلص إليها نتائجال )أ(
بموجب االتفاقية وبروتوكول  معتمدةهج تقاسم المنافع الهذه الطرائق داعمة لنُ  تكونأن  ضرورة ضمان )ب(

لحصول وتقاسم في مجال االصكوك الدولية المتخصصة  المنصوص عليها فيمكملة لآلليات األخرى أن تكون ناغويا و 
 المنافع.

وحسن اإلدارة فضال  عن خيارات المشاركة وتقاسم المنافع  أشكالخيارات  ا  الخبراء التقني المخصص أيض يحدد فريق -2
 ؛من بروتوكول ناغويا 11لمعالجة الحاالت المبينة في المادة التعاون 

 : فريق الخبراء التقني المخصص بما يلي ضطلعي -1

 ؛االجتماع الرابع للهيئة الفرعية للتنفيذ انعقاد بتوافر الموارد المالية، مرة واحدة على األقل قبل االجتماع، رهنا   )أ(
يمثلون الشعوب األصلية  ومشاركينقيد النظر،  مسائلالب درايتهم استنادا  إلى خبراء ُيختارون إشراك )ب(

 ؛والمجتمعات المحلية
 .فيها في اجتماعها الرابع لكي تنظرة الفرعية للتنفيذ إلى الهيئ النتائج التي يخلص إليهاتقديم  )ج(

  31/25 مرفق المقررمن  "جيم" من الفرع 4سيجتمع فريق الخبراء التقني المخصص وفقا  لإلجراء المحدد في الفقرة  -4
المنصوص ، على العمليات بعد إجراء التغييرات الضروريةأيضا ،  والذي ينطبقالهيئة الفرعية للتنفيذ،  تشغيلطريقة ب المتعلق

 بروتوكول ناغويا. عليها في
__________ 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-25-ar.pdf

