
 

 

 البيولوجي بالتنوع المتعمقة تفاقيةمؤتمر األطراف في ال 
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 الموارد الجينية والتقاسم بشأن الحصول عمى
 نافع الناشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف لمم

 الثانياالجتماع 
 6176ديسمبر/كانون األول  77-4كانكون، المكسيك، 

 من جدول األعمال 76البند 
 
 

 اعتماد مقرر من ِقبل األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 

إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع الحاجة    .2/01
 (01ة د)الماق ذلك وطرائ

 

 ،العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا إن مؤتمر األطراف
 من بروتوكول ناغويا، 71المادة  الى شيرإذ ي  
 الحق السيادي لمدول في مواردىا الجينية،الى  أيضا شيرإذ ي  
ذ  ويا الذي يخضع فيو الحصول عمى بالنيج الثنائي االفتراضي لمحصول وتقاسم المنافع الوارد في بروتوكول ناغ يقروا 

الموارد الجينية والمعارف التقميدية المرتبطة بيا من أجل استخداميا لمموافقة المسبقة عن عمم وت قسم المنافع وفقا لشروط متفق 
 71دة كون ىناك حاالت ي شار إلييا في المابأنو قد ت ويقر أيضا عمييا بصورة متبادلة إذا لم يحدد الطرف المعني غير ذلك،

 من بروتوكول ناغويا ال ينطبق فييا ىذا النيج الثنائي،

ْذ يستذكر أن األطراف قد وافقت عمى أن تنظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق  وا 
ميدية المرتبطة بالموارد الجينية ذلك لمعالجة تقاسميا العادل والمنصف لممنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التق

 ،قبل الموافقة المسبقة عن عمم الحصول عميياالتي تحدث في أوضاع عابرة لمحدود أو التي يتعذر منحيا أو 
ْذ ي والمعاىدة المتحدة،  العامة لألممجمعية البالتطورات في العمميات والمنظمات الدولية األخرى مثل حيط عممًا وا 

والمجنة الحكومية الدولية التابعة  ،وىيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 1،اثية النباتية لألغذية والزراعةالدولية لمموارد الور 
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لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية بشأن الممكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقميدية والفمكمور، ومنظمة الصحة العالمية 
 ي،الشمالالقطب ونظام معاىدة 

أن األمر يحتاج إلى المزيد من المعمومات والخبرات بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا بما في ذلك تمك  ي الحظ .7
 ؛71التي تجري بمقتضى المادة االستنارة لممداوالت الضرورية لتحقيق 

ومات األطراف بالتزاماتيا نحو تزويد غرفة تبادل معمومات بشأن الحصول وتقسام المنافع بكافة المعم يذكر .6
 اإللزامية وفقا لبروتوكول ناغويا؛

بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول فيما يتعمق بالمعارف التقميدية المرتبطة  ،محدودةالمتاحة أن المعمومات  ي درك .3
األطراف، بمشاركة كاممة وفعالة من جانب  يدعو، التي تحتفظ بيا الشعوب األصمية والمجتمعات المحميةبالموارد الجينية 

 ،عوب األصمية والمجتمعات المحمية إليالء اىتمام خاص لتقديم ىذه المعمومات لدى إعداد وتقديم تقاريرىا الوطنية المرحميةالش
األمين التنفيذي تجميع ىذه من  يطمبو ، صمية والمجتمعات المحمية إلى تقديم ىذه المعمومات لألمين التنفيذيالشعوب األ ودعي

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياعنية بالتنفيذ و يئة الفرعية المالمعمومات لمنظر من جانب الي
 ؛ خالل اجتماعو الثالث

يدعو األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصمية وأصحاب المصمحة بما في ذلك المجموعات خارج  .4
جدت، بشأن األوضاع التي ال يمكن في ظميا منح أو المواقع الطبيعية إلى تقديم معمومات تضمن الخبرات العممية، إن و 

الحصول عمى الموافقة المسبقة عن عمم فيما يتعمق بالموارد الجينية في المواقع الطبيعية وخارجيا، وما يرتبط بذلك من معارف 
ؤتمر األطراف ومنفيذ الييئة الفرعية المعنية بالتتقميدية وطمب من األمين التنفيذي تجميع ىذه المعمومات بالنظر من جانب 

 ؛خالل اجتماعو الثالث في بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف

األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية وأصحاب المصمحة إلى أيضًا يدعو  .5
بالنظر المعمومات ذي تجميع ىذه ، وطمب من األمين التنفي71وجيات نظرىا بشأن س بل تحقيق تقدم فيما يتعمق بالمادة تقديم 

خالل اجتماعو  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياو من جانب الييئة الفرعية المعنية بالتنفيذ 
 ؛ الثالث

 من األمين التنفيذي:  يطمب .6

مات الحصول وتقاسم تجميع المعمومات المقدمة من خالل التقارير الوطنية المرحمية وغرفة تبادل معمو  (  أ )
 ؛ 71المنافع ذات الصمة بالمادة 

ذات الصمة بغرض توفير  العمميات والمنظمات الدوليةفي تجميع المعمومات المتاحة بشأن التطورات  )ب( 
 ؛ 71ممناقشات المقبمة بشأن المادة ل االستنارة

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع و يذ تقديم ىذه المعمومات لمنظر من جانب الييئة الفرعية المعنية بالتنف )ج( 
 ؛خالل اجتماعو الثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا

متعددة األطراف بشأن من الييئة الفرعية المعنية بالتنفيذ استكشاف مدى الحاجة إلى آلية عالمية طمب ي .7
خالل  في بروتوكول ناغوياؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف متقاسم المنافع، وتقديم توصيات لمنظر من جانب 

 ؛اجتماعو الثالث
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