
  

لجعل األمم المتحدة حيادية مناخيا، طبعت هذه الوثيقة         في مبادرة األمين العام      واالسهام على البيئة    عمليات األمانة في سبيل تخفيض وقع       
  . إضافيةأن يحضروا معهم نسخهم وأال يطلبوا نسخا ويرجى من المندوبين ، النسخمحدود من بعدد 

المفتوح العضوية المخصص الفريق العامل 

  لحصول وتقاسم المنافعمعني باال

  الخامساالجتماع 

   ٢٠٠٧أكتوبر /رين األولتش ١٢ -٨، مونتريال

  * من جدول األعمال المؤقت٣بند ال
  

  ألف٨/٤المقرر بمرفق ال

   وتقاسم المنافعلي بشأن الحصولعن النظام الدو

  ذكرة من األمين التنفيذيم

  : ما يلي مؤتمر األطرافقرر ألف ٨/٤ من المقرر ٢في الفقرة   -١

لفريق العامل المخـصص المفتـوح العـضوية المعنـي           ل االجتماع الخامس  حالة المرفق بالمقرر الحالي إلى     إ "

وكذلك المدخالت التاليـة     ، دال ٧/١٩لمقرر  إعداد وإبرام النظام الدولي وفقا ل     مواصلة  ألغراض  بالحصول وتقاسم المنافع    

  : إلعداد وإبرام النظام الدولي، ضمن أمور أخرى

  األصل القانوني؛/درالمص/نتائج فريق الخبراء التقنيين المعني بشهادة المنشأ  )أ(

  تقرير مرحلي عن تحليل الفجوات، والمصفوفة؛  )ب(

  ؛أي مدخالت أخرى تقدمها األطراف بخصوص الحصول وتقاسم المنافع  ) ج(

ويظهر المرفق طائفة اآلراء التي أعرب عنها األطراف في االجتماع الرابع للفريق العامل المخـصص المفتـوح                   

  ."فعة المعني بالحصول وتقاسم المناالعضوي

   . ألف٨/٤مانة مرفق المقرر األتلبية لهذا المقرر توزع   -٢
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  مرفق

 النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع  أوال ـ 

  ،وفقا التفاقية التنوع البيولوجي

  الطبيعة

يمكن أن يتكون النظام الدولي من صك واحد أو أكثر، ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد وإجراءات                 

  .أو غير الملزم من الوجهة القانونية/ع القرار، ذات الطابع الملزم وصن

 ]المحتملة[األهداف 

الحصول على الموارد الجينية لالستخدامات السليمة بيئيا مـن جانـب           ] لتنظيم] [لتسهيل[السعي إلى وضع أحكام     

  األطراف األخرى وعدم فرض قيود تتعارض وأهداف هذه االتفاقية

ومـا  ] الجينيـة [المـوارد  ] هذه[ادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية الناشئة عن استعمال      ضمان التقاسم الع  

  .يرتبط بها من معارف تقليدية، مع مراعاة الترابط بين األهداف الثالثة لالتفاقية

  ].للموارد الجينية] المصدر] [المنشأ] [األصل القانوني[إنشاء آلية لتوفير اليقين بشأن [

المجتمعات األصلية ] حقوق] [احترام، وحفظ وصون المعارف التقليدية لدى     ] [حماية] [اعاة التشريع الوطني  مع مر [[

المرتبطـة بحفـظ التنـوع      ] [المرتبطة بالموارد الجينية ومشتقاتها   [على معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية      والمحلية  

عن اسـتعمال هـذه      التقاسم العادل للمنافع النقدية وغير النقدية الناشئة         ]وضمان] [وتشجيع] [البيولوجي واستخدامه المستدام  

] مع مراعاة التشريع الوطني للبلدان التي توجد فيهـا هـذه المجتمعـات            ] [بما يتمشى والتزامات حقوق اإلنسان    [ المعارف،

  ]].والقانون الدولي الساري[

تفق عليها تبادليا من جانب بلدان المنشأ والمجتمعات        ضمان االمتثال للموافقة المسبقة عن علم في سياق شروط م         [

  .]األصلية والمحلية

  .واألهداف الثالثة لالتفاقية] ١٩ إلى ١٦والمواد من ) [ي (٨، ١٥المساهمة في التنفيذ الفعال للمادتين 

  .حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

  .]قاتها وما يرتبط بها من معارف تقليديةمنع سوء تخصيص وسوء استخدام الموارد الجينية، ومشت[

  ].كفالة التقاسم العادل والمنصف لتدفق المنافع إلى بلدان منشأ الموارد الجينية[

االمتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب البلدان والمجتمعات األصـلية والمحليـة المقدمـة               ] كفالة] [تشجيع[[

  ] تبادليا؛للموارد، واالمتثال للشروط المتفق عليها

  ]ضمان وإنفاذ حقوق والتزامات مستخدمي الموارد الجينية؛[

وأنها مساندة ألهداف االتفاقيـة وال      ] [ضمان المساندة المتبادلة بين الصكوك والعمليات الدولية القائمة ذات الصلة         [

  ].تتعارض معها
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لدان النامية، ال سيما أقل البلـدان نمـوا   نقل التكنولوجيا إلى الب] لضمان[المساهمة في، أو تشجيع، بناء القدرات و     [

  ]والدول الجزرية الصغيرة النامية

  المدى

  ]وفقا للتشريع الوطني وااللتزامات الدولية االخرى[ينطبق النظام الدولي على   -١

  ؛]مع مراعاة التشريع الوطني لبلد المنشأ] [ومشتقاتها ومنتجاتها[الحصول على الموارد الجينية   )أ(

والمـشتقات  [للمـوارد الجينيـة     ] االسـتخدام ] [والحركة عبر الحـدود   [ لتسهيل الحصول على     شروط[[  )ب(

  ؛]]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية] [والمنتجات

ومـشتقاتها  [التقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية الناشئة عن استخدام الموارد الجينيـة                )ج(

في سياق شروط متفق عليها تبادليـا       ] ومشتقاتها ومنتجاتها، في الحاالت المالئمة،    [ تقليدية،   ما يرتبط بها من معارف    ] أو/و

  ؛]وفقا للتشريع الوطني لبلد المنشأ] [استنادا إلى الموافقة المسبقة عن علم[

المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية لدى المجتمعات األصـلية        ] احترام، وحفظ وصون  ] [حماية[  )د(

المرتبطة بـالموارد   ] [التي تجسد أساليب العيش التقليدية ذات األهمية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام           [لمحلية  وا

  ].وفقا للتشريع الوطني] ومشتقاتها ومنتجاتها] [الجينية

 تقليدية والمنافع   يطبق النظام الدولي على جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات             [  -٢

  .]الناشئة عن استخدام هذه الموارد

المعاهدة ] المرفق األول من[التي يشملها ] ألنواع تلك النباتات[لن يطبق النظام الدولي على الموارد الجينية النباتية [  -٣

عنـدما  [، ] لألغذية والزراعـة  من جانب هيئة الموارد الوراثية     أو[الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة        

 ].تستخدم تلك الموارد ألغراض تلك المعاهدة

ال يخل النظام الدولي بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذيـة                [  -٤

لحمايـة   (sui generis)لفريـدة   بشأن جوانب الملكية الفكرية للـنظم ا WIPO/IGCوالزراعة وسيأخذ في الحسبان عمل 

  ].المعارف التقليدية والفولكلور من سوء التخصيص وسوء االستعمال

وأنهـا مـساندة    ] [يضمن النظام الدولي المساندة المتبادلة والتكامل بين الصكوك والعمليات الدولية المعنية القائمة           [  -٥

  ].ألهداف االتفاقية وال تتعارض معها

  ].لدولي على الموارد الجينية البشريةلن ينطبق النظام ا[  -٦

سيكون مدى النظام ممتثال للنظم الوطنية للحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالموارد الجينيـة الخاضـعة للواليـة                 [  -٧

  ]].في سياق االتجار والتبادل الدوليين لتلك الموارد الجينية[الوطنية 

 ]ا في النظام الدوليالتي يجب النظر فيها إلدراجه] [المحتملة[العناصر 

  ]والمشتقات والمنتجات[الحصول على الموارد الجينية 

للدول حقوق سيادة على مواردها الجينية، وتكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية،               [  -١

  .]ويخضع ذلك للتشريع الوطني
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تتعلـق  ] [تعتمد على ] [والمشتقات والمنتجات [الجينية  أحكام الحصول على الموارد     ] مع مراعاة التشريع الوطني،   [  -٢

  ].ترتيبات تقاسم المنافع]بـ

يجب أن تكون إجراءات الحصول واضحة، ومبسطة وشفافة وتقدم اليقين القانوني لمختلـف أنـواع مـستخدمي                   -٣

  .من اتفاقية التنوع البيولوجي] ٢الفقرة [، ١٥الموارد الجينية، بغية التنفيذ الفعال للمادة 

] يجـوز ] [بما في ذلك بلدان المنـشأ،     ] [والمشتقات والمنتجات [المقدمة للموارد الجينية،    ] لبلدان المنشأ ] [لألطراف[  -٤

والمـشتقات  [ من االتفاقية، تدابير تقضي بخضوع الحصول على الموارد الجينية ١٥ والمادة  ٢أن تضع، وفقا للمادة     ] يجب[

  .الموافقة المسبقة عن علملشرط ] الستعماالت محددة] [والمنتجات

ال يحق لألطراف التي ال تكون بلدان منشأ موارد جينية أو مشتقات تحوزها، أن تسمح بالحـصول علـى تلـك                     [  -٥

  .]الموارد الجينية بدون الموافقة المسبقة عن علم من جانب بلدان منشأ هذه الموارد الجينية

ية أو المشتقات، تقوم ألطراف التي توجد في أراضيها هذه الموارد إذا تعذر التعرف على بلدان منشأ الموارد الجين[  -٦

  .]الجينية أو المشتقات بإعطاء حق الحصول للمستخدمين نيابة عن بلدان منشأ هذه الموارد الجينية

، ١٥، وفقـا للمـادة      ]أو المشتقات [الشروط المتفق عليها تبادليا للحصول على الموارد الجينيـة         ] يجوز أن تشمل  [  -٧

إلى أطراف ثالثة، مع مراعاة     ] أو المشتقات [، من اتفاقية التنوع البيولوجي، شروطا بصدد نقل هذه الموارد الجينية            ٤الفقرة  

  ].التشريع الوطني لبلدان المنشأ

  ]والمشتقات والمنتجات[للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ] االعتراف والحماية[

  :من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي (٨ النظام الدولي وفقا للمادة ينبغي إعداد وتنفيذ عناصر

وطنيـة ومحليـة   ] دولية،[فريدة ] بنظم] [بنماذج[ أو االعتراف  /لألطراف أن تنظر في إعداد واعتماد و      [  )أ(

   حسبما هو مالئم؛،]والمشتقات والمنتجات[لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، 

أن تحترم وتحفظ وتصون    ] [أن تعترف وتحمي حقوق   [لألطراف  ] ينبغي] [مع مراعاة تشريعها الوطني،   [  )ب(

تقاسم المنافع الناشئة عن اسـتعمال      ] تشجع] [وتكفل[المجتمعات األصلية والمحلية    ] المعارف واالبتكارات والممارسات لدى   

بخصوص تقاسم المنافع الناشئة عن معارفها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيـة،          [هذه المعارف واالبتكارات والممارسات،     

  ؛]والقانون الدولي المطبق[مع مراعاة التشريع الوطني للبلدان التي توجد فيها هذه المجتمعات ] والمشتقات والمنتجات،[

 جانـب المجتمعـات األصـلية       أن تمتثل للموافقة المسبقة عن علم من      ] لألطراف[للمستخدمين  [[ينبغي    )ج(

من اتفاقية التنـوع  ) ي (٨وفقا للمادة  ] والمشتقات والمنتجات [والمحلية التي تمتلك معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية،         

  ؛]]والقانون الدولي المطبق[البيولوجي، مع مراعاة التشريع الوطني للبلد الذي توجد فيه هذه المجتمعات 

رتيبات الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالمعارف التقليدية فـي سـياق الـنظم الوطنيـة               ينبغي تنفيذ ت  [  )د(

  .]للحصول وتقاسم المنافع

  التقاسم المنصف والعادل للمنافع

على حد أدنى من الشروط لتقاسم المنـافع        ] النظام الدولي  ]و] [أو] [للحصول[يجب أن تنص التشريعات الوطنية      [  -١

مراعاتها في الشروط المتفق عليهـا تبادليـا        ] ويجوز] [ويجب[الموارد الجينية، والمشتقات والمنتجات     الناشئة عن استخدام    

  .]أن تستند إلى الموافقة المسبقة عن علم بين مقدم الموارد الجينية المعنية ومستخدمها] ويجوز] [ويجب[
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م المنافع بخـصوص مـشتقات ومنتجـات        يجوز أن تنص أحكام الشروط المتفق عليها تبادليا على ترتيبات لتقاس          [  -٢

  .]الموارد الجينية

بين المجتمعات األصلية أو المحليـة والمـستخدمين، ومـع    [أن تنص الشروط المتفق عليها تبادليا  ] يجب] [يجوز[  -٣

راك النـشط  بين المستخدمين والسلطة الوطنية المختصة في البلد المقدم مع اإلش     [،  ]إشراك البلد المقدم، في الحاالت المالئمة     

 مع  – متى كان األمر مناسبا      –بين المجتمعات األصلية والمحلية المستعملين أيضا        [ ،]للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية   

  ].اشراك البلد القائم بالتوريد

 كان يجوز أن تتضمن الشروط المتفق عليها تبادليا أحكاما بشأن السعي للحصول على حقوق الملكية الفكرية، وإذا          [  -٤ 

  .]األمر كذلك، تحت أي شروط

ومشتقاتها [أو غير نقدية الستخدام الموارد الجينية، /يجوز أن تنص الشروط المتفق عليها تبادليا على أحكام نقدية و     -٥

  .وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية] أو منتجاتها/و

أساسية لتقاسم المنافع، بما في ذلك توزيع المنافع مـن خـالل            ] أحكاما] [التزامات[ينبغي أن يضع النظام الدولي      [  -٦

  .]اآللية المالية، بحيث تطبق في غياب أحكام محددة في ترتيبات الحصول

يحصل عليها، يجب أن تدفع     في الحاالت التي ال يمكن التعرف على بلدان منشأ الموارد الجينية أو المشتقات التي               [  -٧

  .]المنافع النقدية من هذه الموارد إلى اآللية المالية ويجب إتاحة المنافع غير النقدية إلى األطراف التي تحتاج إلى هذه المنافع

، من االتفاقية، تدابير لضمان التقاسم العادل والمنصف        ٤، الفقرة   ٢٠ينبغي أن تضع األطراف، مع مراعاة المادة        [  -٨

نافع الناشئة عن نتائج البحث والتطوير، بما في ذلك من خالل تسهيل الحصول على نتائج هذا البحث والتطـوير ومـن                     للم

وما يرتبط بها من معارف تقليديـة،   ] والمشتقات والمنتجات [خالل نقل التكنولوجيا، واالستخدامات األخرى للموارد الجينية،        

ط المتفق عليها تبادليا ومع احترام التشريعات الوطنية للبلـد المقـدم للمـوارد        مع مراعاة الموافقة المسبقة عن علم والشرو      

  .]الجينية

ينبغي لألطراف التي تطور تكنولوجيات الستعمال الموارد الجينية والمشتقات والمنتجات، أن تضع تشريعا وطنيا              [  -٩

ي بلدان منشأ لهذه الموارد بموجب شروط متفـق         لتسهيل الحصول على هذه التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان النامية التي ه          

  .]عليها تبادليا

توضيح الطبيعة الفعلية لتقاسم المنافع، مع التركيز على الحاجة إلى التمييز بين االسـتخدامات التجاريـة مقابـل                [  -١٠

  .]توقعات مختلفة/االستخدامات غير التجارية للموارد الجينية وما ينتج عنها من التزامات

وص عملية وقابلة لإلنفاذ بشأن تقاسم المنافع في ترتيبات نقل المواد على النحو المتفق عليه بـين المقـدمين                   نص[  -١١

  .]والمستخدمين

  .]]في بلدان منشأ الموارد الجينية[يجب توجيه المنافع على نحو يشجع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام [  -١٢

سم المنافع على الشروط المتفق عليها تبادليا عندما تكون هـذه الترتيبـات مـساندة               ينبغي إال تقتصر ترتيبات تقا    [  -١٣

  .]للموافقة المسبقة عن علم

  .]الموافقة المسبقة عن علم وتقاسم المنافع] [المنشأ] [ألصل القانوني[اإلفصاح عن ا[

مـوارد  ] يستند مباشرة إلى  ] [أو يستعمل [موضوعها  ] التي يتعلق [في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية          -١

أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، ينبغي اإلفصاح عن بلد منشأ أو مصدر هذه الموارد                /و] أو مشتقات ومنتجات  /و[جينية  
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وكذلك دليل على االمتثال لألحكام المتعلقـة بالموافقـة    [وما يرتبط بها من معارف تقليدية،       ] والمشتقات والمنتجات [الجينية،  

  ].بقة عن علم وتقاسم المنافع، وفقا للتشريع الوطني للبلد المقدم للمواردالمس

لفرض عقوبات على عدم االمتثال للمتطلبات المحددة فـي الفقـرة   عالجات يجب أن ينص التشريع الوطني على       [  -٢

 المـشتركة لحقـوق     أعاله التي يجب أن تشمل ضمن أمور أخرى إلغاء حقوق الملكية الفكرية قيد البحث، وكذلك الملكيـة                

  .]]الملكية الفكرية ونقلها

اذا كانت المعلومة التي كشف عنها النقاب غير صحيحة أو غير كاملة، ينبغي النظر في اتخاذ جزاءات رادعـة                   [  -٣

  .]]تكون فعالة ومتناسبة مع وجه التقصير، خارج نطاق قانون براءات االختراع

  ]األصل القانوني/صدرالم/الشهادة الدولية للمنشأ] [شهادة المنشأ[

أو /والمـشتقات و  [األصل القانوني للمـوارد الجينيـة       /المصدر/يمكن أن يضع النظام الدولي شهادة دولية للمنشأ         -١

  ].بلد المنشأ] [البلد المقدم[ليصدرها ] المنتجات،

االستخدام ] [د الجينية األصل القانوني للموار  /المصدر/المنشأ[أن يضع النظام الدولي نظاما لترخيص       ] يجب] [يمكن[  -٢

  ].القانوني للمعارف أو االبتكارات أو الممارسات التقليدية لدى المجتمعات األصلية والمحلية

دلـيال  ] [جزءا ال يتجزأ من   [هذه  ] أو شهادات االستخدام  [األصل القانوني   /المصدر/يمكن أن تكون شهادات المنشأ      -٣

  .ات الشروط المتفق عليها تبادلياترتيبات الموافقة المسبقة عن علم وترتيب] على

هذه، وأي دليل على الترتيبـات المتعلقـة        ] أو شهادات االستخدام  [األصل القانوني   /المصدر/يمكن لشهادات المنشأ  [  -٤

بالموافقة المسبقة عن علم وبالشروط المتفق عليها تبادليا، أن تكون شرطا مسبقا لطلبات براءات االختراع وغيرهـا مـن                   

  .]ل على حقوق الملكية الفكريةطلبات الحصو

  .]األصل القانوني عنصرا في نظام دولي/المصدر/يمكن أن تكون الشهادة الدولية للمنشأ[  -٥

الـسمات المرغـوب فيهـا، والتنفيـذ        /يجب مواصلة استكشاف االحتياجات واألهداف المحتملة، والخـصائص       [  -٦

  .]ل هذه الشهادة الدوليةوالتحديات، بما في ذلك التكاليف واآلثار التشريعية لمث

  .]]األصل القانوني كوسيلة لالمتثال لمتطلبات اإلفصاح وفقا للتشريع الوطني/المصدر/يجوز استعمال شهادة المنشأ[  -٧

  التنفيذ والرصد واإلبالغ

  .للنظام الدولي] يمكن النظر فيها[آليات لرصد التنفيذ وكذلك إجراءات لإلبالغ ] على األطراف أن تضع[  -١

  .]لتنفيذ النظام الدولي] ، حسبما هو مالئم،[لألطراف أن تضع تشريعا وطنيا] [يجب] [يجوز[  -٢

  ]االمتثال واإلنفاذ[

أن تقدم طلبات للحصول على براءات االختراع التي ] مشتقات أو منتجات[ال يحق للجهات التي تتلقى موادا جينية       [  -١

.]  بلد المنـشأ  ] [البلد المقدم [بدون الموافقة المسبقة عن علم من جانب        ] منتجاتأو المشتقات أو ال   [تتعلق بهذه المواد الجينية،     

ويؤدي عدم االمتثال لهذا النص، ضمن أمور أخرى، إلى رفض طلبات براءات االختراع وإلى إلغاء هذه البراءات، فـي                   [

  .]الحاالت الضرورية

  .]حسبما هو مالئم[ الدولي لألطراف أن تضع تشريعا وطنيا لتنفيذ النظام] [يجب] [يجوز[  -٢
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، ]لبلد المنـشأ ] [للبلدان المقدمة للموارد الجينية، والمشتقات والمنتجات  [يجب أن يمتثل كل طرف للتشريع الوطني        [  -٣

أو اسـتخدامها،   /، بخصوص الحصول وتقاسم المنافع عند الحصول علـى المـوارد الجينيـة و             ]بما في ذلك بلدان المنشأ    [

  .]وما يرتبط بها من معارف تقليدية] المشتقات والمنتجات[

أن يكفل النظام الدولي االمتثال واإلنفاذ ألي من الشروط واألحكام المفروضة وفقا للشروط المتفق              ] يجب] [يجوز[  -٤

  .]عليها تبادليا

ـ ]] وضـمان ] [لتشجيع[[أن يحتوي النظام الدولي على إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية          ] يجب] [يجوز[  -٥ ال االمتث

  ].يمكن النظر فيها للنظام الدولي[

أن يحتوي النظام الدولي على تدابير لضمان االمتثال للموافقة المسبقة عـن علـم مـن جانـب                  ] يجب] [يجوز[[  -٦

المجتمعات األصلية والمحلية بخصوص الحصول على معارفها وابتكاراتها وممارسـاتها التقليديـة المرتبطـة              ] [األطراف[

  ].]].والمشتقات والمنتجات [بالموارد الجينية،

االمتثال للموافقة المسبقة عن علـم مـن        ] لضمان] [لتشجيع[أن يحتوي النظام الدولي على تدابير       ] يجب] [يجوز[  -٧

، مـن  ٣، الفقـرة  ١٥بما في ذلك بلدان المنشأ، وفقا للمـادة  ] والمشتقات والمنتجات[جانب البلدان المقدمة للموارد الجينية،  

  .]وع البيولوجياتفاقية التن

أن يحتوي النظام الدولي على تدابير لمنع سوء التخصيص والحصول غير المرخص واالسـتخدام              ] يجب] [يجوز[  -٨

  .]وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية] ، ومشتقاتها ومنتجاتها[غير المرخص للموارد الجينية 

تخدام الموارد الجينية في نطاق واليتهـا لالمتثـال التفاقيـة التنـوع             ينبغي أن تتخذ األطراف تدابير لضمان اس      [  -٩

  .]البيولوجي والشروط التي منح تصريح الحصول على أساسها

  .]إيجاد آليات لتسهيل التعاون بين وكاالت اإلنفاذ ذات الصلة في كل من بلدان المقدم والمستخدم[  -١٠

لبات الحصول على حقوق الملكيـة الفكريـة، يجـب أن تـنص             بدون اإلخالل بالجبر التعويضي المحدد في ط      [  -١١

التشريعات الوطنية على فرض عقوبات لمنع استخدام الموارد الجينية، والمشتقات وما يرتبط بها من معارف تقليدية بـدون                  

  .]قاسم المنافعاالمتثال ألحكام النظام الدولي، وال سيما تلك األحكام المتعلقة بتشريعات بلدان المنشأ بخصوص الحصول وت

  :األفعال أو الحاالت لسوء التخصيصيعتبر ما يلي من [  -١٢

أو ما يرتبط بها من معارف تقليديـة بـدون االمتثـال            /استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها ومنتجاتها و       )أ(

  ألحكام النظام الدولي؛

أو ما يرتبط بها من معارف /ا وأي حصول أو تخصيص أو استخدام للموارد الجينية، ومشتقاتها ومنتجاته   )ب(

  تقليدية بطريقة غير عادلة أو غير قانونية؛

الحصول على منافع تجارية من حصول أو تخصيص أو استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها ومنتجاتهـا         )ج(

، أو يكون غير أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، عندما يعرف الشخص الذي يستخدم موارد جينية، ومشتقات ومنتجات            /و

  ملم، بأن هذه الموارد تم الحصول عليها أو تخصيصها بطريقة غير عادلة؛

األنشطة التجارية األخرى المخالفة للممارسات النزيهة التي تحقق ربحا من المنـافع العادلـة للمـوارد                  )د(

  ]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية؛/الجينية، والمشتقات والمنتجات و
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أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية ألغراض بخـالف          /الموارد الجينية، ومشتقاتها ومنتجاتها و    استخدام    )ه[(

  ]األغراض التي تم الحصول عليها؛

الحصول على معلومات غير مصرح بها يمكن أن تستخدم إلعادة هيكلة الموارد الجينية أو المشتقات أو                  )و[(

  .]المنتجات أو المعارف التقليدية

  العدالةالوصول إلى [

  .الوصول إلى العدالة والجبر التعويضي] لضمان] [لتسهيل[تدابير   -١

الوصول إلى العدالة والجبر التعويضي، بما فـي ذلـك إجـراءات الجبـر اإلداريـة                ] وتسهيل] [لضمان[تدابير    -٢

  ].بين المقدمين والمستخدمين[والقضائية، وكذلك آليات بديلة لحل المنازعات 

  ]زعاتآلية تسوية المنا[

  .]لألطراف أن تنشئ آلية تسوية المنازعات في النظام الدولي] يجب] [يجوز[  -١

  ].] من اتفاقية التنوع البيولوجي بخصوص تسوية المنازعات في إطار النظام الدولي٢٧تطبق أحكام المادة [  -٢

  اآللية المالية[

  .]يبات تقاسم المنافعلألطراف أن تنشئ آلية مالية للنظام الدولي تشمل ترت] يجب] [يجوز[

  ]ونقل التكنولوجيا[بناء القدرات 

ينبغي أن يشمل النظام الدولي أحكاما لبناء القدرات وتعزيزها في البلدان النامية، وأقـل البلـدان نمـوا والـدول                      -١

المستويات الوطنيـة   الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصادات االنتقالية، من أجل تنفيذ النظام الدولي على               

  .واإلقليمية والدولية

  .]تدابير للنقل الفعلي للتكنولوجيا والتعاون فيها من أجل مساندة توليد المنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية[  -٢

 ٤-٢٠ و   ١٩ و   ١٨بناء القدرات البشرية والمؤسسية والعلمية بما في ذلك وضع آلية قانونية، مع مراعاة المواد               [  -٣

  .]من االتفاقية

  ]المساندة المؤسسية[

) ي (٨ و   ١٥تحديد وإقرار التدابير الدولية غير التشريعية الحالية التي تساند أو تشجع التنفيذ الفعـال للمـادتين                 [  -١[

  .]واألهداف الثالثة لالتفاقية

ف تقليدية، وتمييز البحـوث     تشجيع إجراء البحوث السليمة بيئيا التي تستخدم موارد جينية وما يرتبط بها من معار               -٢

  .العلمية التجارية وغير التجارية، بما في ذلك البحوث التصنيفية

-----  


