
 

لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لتحييد تأثير األمم المتحدة على انبعاثات ثاني أكسيد                     
 .إضافية ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ .طبع عدد محدود من هذه الوثيقةالكربون، 

 المفتوح العضوية المخصص ق العاملالفري
 لحصول وتقاسم المنافعالمعني با

 خامسالاالجتماع 
 2007تشرين األول / أكتوبر12-8مونتريال، 

 * من جدول األعمال المؤقت3البند 
 

 في الصكوك القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية القائمة تحليل الفجوات
 وغيرها من الصكوك المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

  من األمين التنفيذيمقدمةمذكرة 

 مقدمة    -أوال 

تمر األطراف الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالحصول مؤكلّف  ،)دال (7/19 هفي مقرر .1
 نظام دولي للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع بهدف اعتماد صك أو صكوك تؤمن بصياغة وإبراموتقاسم المنافع 

وتنص شروط .  التفاقية الثالثةمن االتفاقية وكذلك أهداف ا) ي(8 والمادة 15التنفيذ الفعال لألحكام الواردة في المادة 
ضمن أمور  "ستند يالتفاوض بشأن النظام الدولي سأن التكليف المحددة للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع على 

تحليل األدوات القانونية واألدوات األخرى القائمة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، المتعلقة إلى أخرى، 
ول وتقاسم المنافع، بما في ذلك عقود الحصول على الموارد، والخبرات المكتسبة في تنفيذها، وآليات االمتثال بالحص

 ."واإلنفاذ وأي خيارات أخرى
، أعدت وثيقة لالجتماع الثالث للفريق العامل  في اتفاقية التنوع البيولوجيوبعد االجتماع السابع لمؤتمر األطراف .2

ألدوات القانونية القائمة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، تحليل : "سم المنافع بعنوانالمعني بالحصول وتقا
وفي هذا االجتماع، ومن ".   الفجواتديدبما في ذلك تحالمتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، والخبرات المكتسبة في تنفيذها، 

نونية واألدوات األخرى القائمة على المستويات الوطنية واإلقليمية أجل تيسير مزيد من التحليل للفجوات في األدوات القا
واستنادا إلى هذه المصفوفة، دعا .  والدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، أعد الفريق العامل مصفوفة لتحليل الفجوات

ية وجميع أصحاب المصلحة الفريق العامل األطراف، والحكومات، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات الدول
 التي تحتوي على تجميع للمعلومات ،وقدمت المصفوفة.   المصفوفةلوضعها فيالمعنيين إلى تقديم معلومات إلى األمانة 

 وباإلضافة إلى ذلك،.  UNEP/CBD/WG-ABS/4/3المستلمة، قدمت إلى الفريق العامل في اجتماعه الرابع في الوثيقة 
 .UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/4 في الوثيقة هو متاحلقة بالمصفوفة وأجري تجميع للردود المتع
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، لالجتماع الخامس ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعد)لفأ(8/4من المقرر ) 9(وفي الفقرة  .3
، مع مراعاة )1)(أ (، المرفق، الفقرة)دال (7/19، النسخة النهائية من تحليل الفجوات المشار إليه في المقرر للفريق العامل

 من نفس 8وفي الفقرة .  أن يسير هذا العمل بالتوازي مع العمل المتعلق بصياغة وإبرام النظام الدولي وأال يعيق هذا العمل
المقرر، دعيت األطراف، والحكومات، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة 

 .انة بمزيد من المعلومات بخصوص تحليل الفجواتالمعنيين إلى تزويد األم
 ويجب قراءته في المواد التالية الحسبانأخذ في يفي ضوء ما تقدم، فإن تحليل الفجوات المتضمن في هذه الوثيقة  .4

 :هاسياق
 المنافع قاسمعلى المستويات الوطنية واإلقليمية المتعلقة بالحصول وتعام للتطورات األخيرة العرض ال )أ(

 ؛UNEP/CBD/WG-ABS/5/4 في الوثيقة الوارد
العرض العام للتطورات األخيرة على المستوى الدولي المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع الوارد في  )ب(

 ؛UNEP/CBD/WG-ABS/5/4/Add.1الوثيقة 

يقة  في الوثوالمتاحةالمصفوفة بشأن تحليل الفجوات التي أعدت لالجتماع الرابع للفريق العامل  )ج(
UNEP/CBD/WG-ABS/4/3؛ 

الجتمـاع الخـامس للفريـق      إلـى ا  المساهمات المقدمة من األطراف وأصحاب المصـلحة المعنيـين           )د(
 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/2  وUNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/1والواردة في الوثيقتين اإلعالميتين  العامل

 لتقديم معلومات تتعلق تين التاليتينالدراستنفيذ  ىجر باإلضافة إلى ذلك، ومن أجل المساعدة في تحليل الفجوات، .5
 :بتحليل الفجوات

مسـتخدمين  التـي لـديها    والقضـائية المتاحـة فـي البلـدان      اإلداريـة تدابير اإلنصـاف  دراسة عن    )أ(
 ؛UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/3في الوثيقة ة متاحة ـات الدولية؛ والدراسـوفي االتفاقة ـالقضائيواليتها ل يخضعون

وستقدم هذه الدراسة عرضا .   مختلفةدراسة تحليلية عن ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع في قطاعات )ب(
عاما لكيفية معالجة القطاعات المختلفة للموافقة المسبقة عن علم، والشروط المتفق عليها تبادليا، بما في ذلك تقاسم المنافع، 

 المشتركة واالختالفات فيما بين القطاعات وتحديد الفجوات تحديد السماتل وحقوق الملكية الفكرية ومسائل االمتثال، من أج
 .المحتملة

لالجتماع السادس للفريق العامل المعني فقط ستتاح الدراسة األخيرة بشأن ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع  .6
ع في عدد من القطاعات وتلقي وستقدم معلومات عن عقود وشراكات الحصول وتقاسم المناف.  بالحصول وتقاسم المنافع

 .الضوء على ممارسات الحصول وتقاسم المنافعبعض 
بنود جدول أعمال االجتماعين هيكلها ، يتبع في عملية التفاوض هذه الوثيقة المراجعة وتيسير استخداملتسهيل  .7

ال المشروح، تستند بنود جدول وكما أبرز جدول األعم.  الخامس والسادس للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع
المرفق في المنصوص عليها تكليف ال شروط ، وهي العناصر المذكورة فياألعمال إلى العناصر المحتملة لنظام دولي

ومن أجل تحليل .  وقد جمعت هذه العناصر في مجموعات تتماشى مع عناوين مواضيعية رئيسية).  دال(7/19المقرر ب
فبالنسبة لكل عنوان من العناوين المواضيعية، تنظر الوثيقة في .  كلهيالوثيقة نفس الهذه  تتبع الفجوات في النظام القائم،
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 وما إذا كانت تعالج في إطار 1كيفية معالجة االتفاقية لهذه العناصر، وكيفية معالجتها على المستويين اإلقليمي والوطني،
وأخيرا، تحدد الوثيقة الفجوات المحتملة بالنسبة لكل .  فعالصكوك الدولية األخرى وفي ترتيبات الحصول وتقاسم المنا

 في نظام الحصول وتقاسم المنافع القائم ويقدم القسم الرابع موجزا اإلضافيةويعالج القسم الثالث الفجوات .  عنوان مواضيعي
 .حليلنة وقت إعداد التوهذا التحليل ليس شامال ألنه يستند إلى المعلومات المتاحة إلى األما.  لنظر الفريق العامل

غير .  يمكن تحديد عدد من الفجوات في الصكوك القائمة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع على النحو المبين أدناه .8
وستحتاج األطراف إلى تحديد ما إذا كانت المسائل المثارة .  قد يرجع إلى التفسيرأنه تجدر اإلشارة إلى أن ما يشكل فجوة 

ة تشكل فجوات تتطلب المعالجة، وإذا كان الحال كذلك، ما إذا كان من الضروري معالجتها في النظام الدولي، في هذه الوثيق
 .الوطنيأو أو بدال من ذلك على المستويين اإلقليمي 

     تحليل الفجوات-ثانيا 

   التقاسم العادل والمنصف للمنافع-ألف 

شروط تكليف الفريـق العامـل، فـي    ( إدراجها في النظام الدولي      من بين العناصر التي سينظر الفريق العامل في        .9
 :بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع) 6(و ) 5(، )3(، )2(، )1 ( التاليةالعناصرتتعلق ، ))د(، المرفق، )دال(7/19المقرر 

بمـا   ، وكذلك البحث لألغراض التجاريـة والتسـويق  ،إجراءات لترويج وتشجيع البحث العلمي التعاوني    )1(
 ؛ من االتفاقية19  و18  و16 والمواد ،7 و 6 تين، الفقر15المادة  و،10المادة  و،)ي(8يتمشى والمادة 

 والناشـئة عـن     طـوير إجراءات لتأمين التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن نتائج البحـث والت            )2(
 2-19  و1-19  و16  و7-15اد االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى للموارد الجينية وفقا للمـو      

 ؛تفاقيةمن اال
 المنافع النقدية وغير النقديـة، والنقـل الفعلـي          تشمل، ضمن أمور أخرى،   ،  تقاسم المنافع تدابير تتعلق ب   )3(

 ؛للتكنولوجيا، والتعاون، من أجل مساندة توليد المنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية
 ؛لعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينيةإجراءات لترويج وصون التقاسم ا )5(
إجراءات لتأمين تقاسم المنافع الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى للمـوارد الجينيـة               )6(

 "تبادليا؛متفق عليها الشروط الومشتقاتها ومنتجاتها، في سياق 
مسألة تقاسم المنافع في أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي وفي الصكوك كيفية معالجة في تبحث الفقرات التالية  .10

وينبغي مالحظة أن تدابير مساندة .  اإلقليمية والوطنية وترتيبات الحصول وتقاسم المنافع، وذلك من أجل تحديد الفجوات
 ذلك التدابير المشار إليها في ، بما في(MAT) والشروط المتفق عليها تبادليا (PIC)االمتثال للموافقة المسبقة عن علم 

أنواع (ويبحث هذا القسم كيفية معالجة تقاسم المنافع في األنظمة الوطنية .  )جيم( في القسم تعالج) 2(و ) 1(العنصرين 
 .وفي ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع) المنافع، والتوقيت، والتوزيع واآلليات

                                                
بالرغم من أن األطراف قد تكون مستخدمة ومقدمة للموارد الجينية، ومن أجل تسهيل بحث التدابير الوطنية التي تعتمدها   1

 هذه الوثيقة تبحث بالتوازي التدابير الوطنية المعتمدة من األطراف باعتبارها مقدمة األطراف والمتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، فإن
 .للموارد الجينية والتدابير المعتمدة من األطراف باعتبارها مستخدمة للموارد الجينية
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 تفاقية الأحكام ا .1
 ،2-19 و 1-19 ، و5-18، و 4-18، و 2-17 ، و4-16، و 3-16، و 7-15 ، و)ي(8 ، و1تعالج المواد  .11

 .التقاسم العادل والمنصف للمنافعتعالج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
 مبادئ بون التوجيهية .2

 بالتحديد )3)(دال( وتعالج في القسم الرابع 7-15إلى المادة ) دال(الرابع تشير مبادئ بون التوجيهية في القسم  .12
وباإلضافة إلى ذلك، يقدم .   أنواع المنافع وتوقيت المنافع، وتوزيع المنافع وآليات تقاسم المنافعمن خالل تناولتقاسم المنافع 

 .مبادئ بون التوجيهية قائمة بالمنافع النقدية وغير النقدية المحتملة الثاني من تذييلال

 الصكوك اإلقليمية والوطنية .3
 ليميةالتدابير اإلق

كيفية معالجة التدابير اإلقليمية لتقاسم المنافع من خالل الشروط المتفق عليها تبادليا، في تبحث الفقرات التالية  .13
 .UNEP/CBD/WG-ABS/3/2استنادا إلى التحليل الذي أجري في الوثيقة 

مة من التعاريف التي يجب تغطيتها تنص التدابير اإلقليمية على إعداد اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع وتشمل قائ .14
، الفصل الثالث، 391؛ المقرر (ASEAN)اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا مشروع  من 11المادة (في االتفاق كحد أدنى 

من  فريدا 391ويعتبر المقرر .  )8القانون النموذجي األفريقي، المادة ؛ و19؛ واتفاق أمريكا الوسطى، المادة 17المادة 
الفصل (ينص على التوقيع على عقد للحصول بين السلطة الوطنية المختصة وطالب الحصول على الموارد الجينية حيث أنه 

وملحق بعقد  )41العنوان الرابع، المادة (وعلى توقيع عقد فرعي بين طالب الحصول على الموارد الجينية ومقدمها ) الثالث
.  )الفصل الثالث(، وذلك في حالة الحصول عليها أيضا )مية أو التقليديةالعل(ارف ذات الصلة عالمورد الجيني، بين مقدم الم

ان إشراك يقترحوالجدير بالمالحظة أيضا أن القانون النموذجي األفريقي ومشروع اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
 هو منصوص عليه في   وكما2.ات الحصول وتقاسم المنافعاتفاقالمجتمعات األصلية والمحلية في عملية التفاوض بشأن 

مثل (افع النقدية، حسب الحالة تتضمن عقود الحصول وتقاسم المنافع، المنافع غير النقدية والمنذين الصكين اإلقليميين، ه
 ).35 و 17ن ا، المادت391  رقمراقرال

يستمد أمواله  إنشاء صندوق مجتمعي للجينات، يقترحوأخيرا، من المهم مالحظة أن القانون النموذجي األفريقي  .15
لتمويل المشاريع التي تعدها هذه هذه األموال من تقاسم المنافع مع مجتمعات المزارعين المحليين على أن تستعمل 

 ).66الجزء السابع، المادة (المجتمعات 
 التدابير الوطنية المعتمدة من األطراف كمقدمين للموارد الجينية

 في الوثيقة ورد ذكرهالمعتمدة من البلدان، وكما بالنسبة لتدابير الحصول وتقاسم النافع  .16
UNEP/CBD/WG-ABS/5/4 ا استنتاجات عامة من تحليل هذه التدابير ألن البلدان اعتمدت نهوجاشتقاق، فمن الصعب 

  بلدا على األقل في مرحلة إعداد تدابير للحصول وتقاسم المنافع أو اعتمدتها58ووفقا للمصادر الرسمية، هناك .  مختلفة
.   بلدا في قاعدة بيانات اتفاقية التنوع البيولوجي39ضيفت التدابير من ومن بين هذه البلدان الثماني والخمسين، أ.  بالفعل

 . تفصيلية للحصول وتقاسم المنافعإجراءاتوقد اعتمد البعض تدابير تشير إلى الحصول وتقاسم المنافع بدون تقديم 

                                                
 .، لمزيد من التفاصيل من مشروع اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا11 من القانون النموذجي األفريقي والمادة 7انظر المادة   2
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ت الرئيسية على أساس المعلومات المتاحة بشأن تدابير الحصول وتقاسم ويمكن الوصول إلى أحد االستنتاجا .17
 نظرا لتعدد النهوج التي تتبعها األطراف والبلدان استنادا إلى تشريعاتها واحتياجاتها  عدم وجود نهج متسقوالمنافع، وه

وتقاسم المنافع، اعتمد البعض اآلخر وبينما اعتمدت بعض البلدان تدبيرا واحدا بشأن الحصول .  القائمة وهياكلها الدستورية
 طوروباإلضافة إلى ذلك، ما زال عدد من البلدان في ).  يةإرشادقانون وخطوط ومثل استراتيجية، (مجموعة من التدابير 

 .إعداد أنظمتها الوطنية وبالتالي فإن مجموعة التدابير ما زالت غير كاملة في الغالب
المنافع غير النقدية والمنافع كل من ، تنص الصكوك اإلقليمية على إدراج  خاص بوجهفيما يتعلق بتقاسم المنافع .18

 بتفاوتوفي التدابير الوطنية، تتفاوت اإلشارات إلى أنواع المنافع المتقاسمة  . النقدية في عقود الحصول وتقاسم المنافع
بناء القدرات والحصول على التكنولوجيا المنافع غير النقدية، مثل وبصفة عامة، تنص التدابير على كل من .  التدابير

أو / وتاواتالمنافع النقدية الناشئة عن االستعمال التجاري للموارد التي يتم الحصول عليها من خالل تقاسم اإلونقلها، و
 .المدفوعات الضخمة

على ضرورة تنص ) لوائحأو ال/مثل التشريع و(والجدير بالمالحظة أن بعض تدابير الحصول وتقاسم المنافع  .19
 اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع قبل منح حق الحصول، وتنص تدابير أخرى على قائمة بالمنافع المحتملة التفاوض بشأن

 .التي يتم تقاسمها
، يبدو أن أغلبية األنظمة الوطنية UNEP/CBD/WG-ABS/5/4استنادا إلى تحليل التدابير الوطنية في الوثيقة  .20

وثيقة أو مجموعة من الوثائق التي تحديد شروط متفق عليها تبادليا للحصول وتقاسم المنافع في رة ضروالقائمة تنص على 
أو مع السلطة (وتنص التدابير عموما على تقاسم المنافع مع الدولة .  قد تحتوي على تصاريح وعقود واتفاقات لنقل المواد

  4. وفي معظم الحاالت مع كليهما3ع مقدمي الموارد اآلخرين،، أو مع المجتمعات األصلية والمحلية أو م)الوطنية المختصة
، يمكن وضعها في عقد  الوطنيواستنادا إلى النظام.  أنواع مختلفة من االتفاقاتفي ويمكن تحديد شروط تقاسم المنافع 

وارد بخصوص شروط الحصول، واستعمال الم(شروط أخرى متفق عليها تبادليا للحصول أو اتفاق لنقل المواد مع 
وفي بعض البلدان، يتم التفاوض بشأن االتفاق .   لتقاسم المنافعمنفصلأو في اتفاق ) المجمعة، وااللتزام باإلبالغ، وخالفه

األمر في اتفاقات أخرى على قتصر يبينما  5الذي يحتوي على ترتيبات لتقاسم المنافع من جانب السلطة الوطنية المختصة،
ه المجتمعات األصلية والمحلية أو أي أصحاب مصلحة معنيين تتوصل إلي االتفاق الذي بإقرار الوطنية المختصة السلطةقيام 

التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين قيام السلطة الوطنية المختصة ب  وتنص بعض التدابير أيضا على 6.ومقدم الطلب
 الوطنية المختصة وأصحاب لب وكل من السلطةية بين مقدم الط أو إمكانية إبرام اتفاقات مواز7قبل الدخول في أي اتفاق

                                                
؛ وقانون التنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا في 07-أ-8؛ واللوائح األسترالية في القسم 64مثل قانون البيئة األفغاني في القسم   3

 ).3)(ب)(6(36؛ وقانون البيئة في فانواتو في القسم )ج)(1(80القسم 
وتجدر مالحظة أن إثيوبيا تنص على منح المجتمعات .  إثيوبيا وبنما والفلبينفي هذه الحالة مثال، بالنسبة لبوليفيا والبرازيل و 4

 في المائة من المنافع المتقاسمة من جانب الدولة في صورة نقدية من المنافع الناشئة عن استعمال 50حق الحصول على " المحلية 
 ).2(9اإلعالن اإلثيوبي، القسم ": مواردها الجينية

؛ القانون الهندي للتنوع البيولوجي، 10و ) و(9؛ قانون التنوع البيولوجي في بوتان، القسمان 36يفي، القسم مثل المرسوم البول  5
 ).10)(9(16و ) 3)(2(14؛ واإلعالن اإلثيوبي، القسمان 21القسم 

 27ازيلي المؤقت، القسمان ؛ والقانون البر07-أ-8؛ واللوائح األسترالية، القسم )4(64انظر مثال قانون البيئة األفغاني، القسم   6
، )2(82؛ وقانون التنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا، المواد 14؛ والخطوط اإلرشادية الفلبينية ألنشطة التنقيب البيولوجي، القسم 29 و
 ).أ)(6(34؛ وقانون البيئة في فانواتو، المادة )2(84و ) 2(83و ) 3(82 و
 وقواعد التنوع 21؛ والقانون الهندي للتنوع البيولوجي، القسم )10)(9(16و ) 3)(2(14مثال اإلعالن اإلثيوبي، القسمان   7

 ).5(20و ) 6)(5(14البيولوجي، القسمان 
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 من التدابير الوطنية تنص أيضا على ا  وينبغي مالحظة أن كثير8).نوالمجتمعات المحلية، والمقدم(المصلحة المعنيين 
 الناشئة عن استعمال معارفها حائزي المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على حصة من المنافع/حصول مالك

 9.قليديةالت
وبصفة عامة، تنص التدابير .   حسب التدابير  ، وذلك قد تتباين اإلشارات بخصوص أنواع المنافع التي سيتم تقاسمها         .21

منافع نقدية ناشـئة عـن       مثل بناء القدرات، والحصول على التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، و         ،كل من منافع غير نقدية    على  
  وكمنافع غير نقدية، تنص بعض البلـدان         10.تاواتيتم الحصول عليها من خالل تقاسم اإل      االستعمال التجاري للموارد التي     

لمنتجـات  بخصـوص ا   ير التكنولـوجي  ع والتطو المؤسسات المحلية في البحوث والجم    على إشراك المواطنين المحليين أو      
 منشأ الموارد الجينيـة أو المعـارف   وتتطلب بعض التدابير أيضا اإلفصاح عن       11.المشتقة من الموارد البيولوجية والجينية    

  غير أنه الجدير بالمالحظة أن بعض البلـدان     12.األخرىوالتوزيعات  التقليدية المشار إليها في المطبوعات أو االستخدامات        
ـ            14.المنافع غير النقدية  على   أو   13المنافع النقدية تركز فقط على     ط  وبينما تعالج بعض البلدان التقاسم المنصف للمنـافع فق

 تقـدم   و  16. في المنافع  لمشاركة النسبة المئوية الدنيا أو القصوى ل      حدد فإن البعض اآلخر ي    15على أساس كل حالة على حدة،     
ليهـا، مثـل حفـظ    حصول ع تي تم ال   المنافع ال  أن توجه إليه  بخصوص الغرض الذي يجب     أخرى  بلدان قليلة أيضا تفاصيل     

                                                
 .41 و 38 والمرسوم البنمي، القسمان 10مثل قانون التنوع البيولوجي في بوتان، القسم   8
؛ والمرسوم البوليفي، األقسام )ب(38لوجي في بوتان، القسم ؛ وقانون التنوع البيو08-أ-8انظر اللوائح األسترالية، القسم   9

؛ والقانون الهندي 18و ) 15(17و ) 10(16؛ واإلعالن اإلثيوبي، األقسام 9والقانون البرازيلي المؤقت، القسم  ؛47 و 44، و )2(15
؛ وقانون التنوع 105لبنمي العام، القسم ؛ والقانون ا)8(20 وقواعد التنوع البيولوجي الهندي، القسم 21للتنوع البيولوجي، القسم 

 ).أ)(6(34؛ وقانون البيئة في فانواتو، القسم )3(82و ) ب)(1(82البيولوجي في جنوب أفريقيا، القسمان 
؛ 19؛ واإلعالن اإلثيوبي، القسم 25؛ والقانون البرازيلي المؤقت، القسم 10انظر مثال قانون التنوع البيولوجي في بوتان، القسم   10
؛ والخطوط اإلرشادية 20؛ واللوائح الكينية، القسم 20وقواعد التنوع البيولوجي، القسم ) 2(21القانون الهندي للتنوع البيولوجي، القسم و

 .20؛ واللوائح األوغندية، القسم 17 إلى 15الفلبينية ألنشطة التنقيب البيولوجي، األقسام من 
؛ اإلجراءات والخطوط اإلرشادية للحصول على )1(20؛ واللوائح الكينية، القسم )ب(42انظر مثال، اللوائح البوليفية، القسم   11

؛ وقانون )أ)(2(20و ) ح)(2(15؛ واللوائح األوغندية، القسمان )1(و حاء) 3)(2(الموارد الجينية وتجميعها في مالوي، القسمان هاء
ألنشطة التجارية للتنقيب البيولوجي مشاركة من المتعاون المحلي وفي الفلبين، تتطلب ا).  4(74التنوع البيولوجي الفنزويلي، المادة 

 إجراؤها في األراضي يفضلوتجدر أيضا مالحظة أن القانون البرازيلي المؤقت يذكر أن البحوث بشأن الموارد الجينية ).  19القسم (
 )).7(16القسم (البرازيلية 

وترد أدناه متطلبات اإلفصاح عن .  23رسوم البنمي، القسم  والم9انظر مثال القانون البرازيلي المؤقت، القسم   12
 .األصل القانوني في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية/المصدر/المنشأ

 . من قانون التنوع البيولوجي85مثل جنوب أفريقيا، في القسم   13
 .من قانون التنوع البيولوجي) 4(74مثل فنزويال، في القسم   14
 ).2(20؛ واللوائح األوغندية، القسم 20؛ وقواعد التنوع البيولوجي الهندية، القسم 18ن اإلثيوبي، القسم مثل اإلعال  15
 في المائة من ميزانية البحوث أو التنقيب البيولوجي 10يجب على الطرف المهتم باألمر إيداع على األقل ففي كوستاريكا مثال،  16

 في المائة من اإلتاوات التي يحصل عليها بالنسبة لالستغالل االقتصادي     50لوجي، وأن يدفع    بالنسبة للبحوث األساسية أو التنقيب البيو     
)).  5)(4(9 ومرسوم القواعد العامة للحصول على الموارد الجينية، القسم          76قانون التنوع البيولوجي، القسم     .  (العرضي أو المنتظم  

المنفذة أو المشتقة ) أو المنتجات(ى سنويا من المبيعات العالمية اإلجمالية للمنتج  في المائة كحد أدن2وفي الفلبين، يجب دفع مبلغا قدره 
 في المائة إلى 75 في المائة إلى الحكومة و 25(من العينات المجمعة وذلك إلى الحكومة الوطنية ومقدمي الموارد طالما يتم بيع المنتج 

 ).16 في الفلبين، القسم الخطوط اإلرشادية ألنشطة التنقيب البيولوجي) (المقدمين
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 تحفظ فيها المنافع التـي      نص بعض البلدان أيضا على إنشاء صناديق      وت   17. المعارف المجتمعية  وترويجالتنوع البيولوجي   
 بعض التدابير أيضا شروطا بالنسبة لنقـل المـوارد   تضع  وأخيرا،  18.تتلقاها الدول أو غير المخصصة ألصحاب المصلحة      

 19.تحديد هذه الشروط في االتفاقضرورة  أو تنص على أطراف ثالثةالجينية إلى 
 بالحصول وتقاسم المنافع في أغلبية أنظمة الحصول وتقاسم المنافع          من حيث ارتباطها   ملكية الفكرية حقوق ال تعالج   .22

  وينظر عدد من التدابير إلى حقوق الملكيـة الفكريـة فـي    20. مختلفةاتدرجبطرائق مختلفة والتي خضعت للبحث، وذلك     
اق يجب أن يعترف بالملكية المشتركة لحقوق الملكيـة      االتفأن   أو ينص على     21تاواتسياق تقاسم المنافع من خالل تقاسم اإل      

 .23حائز هذه الحقوق/ أو وضع شروط متفق عليها تبادليا لتحديد مالك22الفكرية
 التدابير المعتمدة من األطراف كمستخدمين للموارد الجينية

 المسبقة عن علم والشروط المتفـق    التدابير لمساندة االمتثال للموافقة   " في سياق في الفقرات أدناه    تعالج هذه التدابير     .23
 ."عليها تبادليا

 ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع .4
على تحديد كيفية معالجة هذه     مختلفة  ستساعد الدراسة التحليلية بشأن ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع في قطاعات            .24

دية والمنافع غير النقدية المنصوص عليها، وتوقيـت        وستقدم معلومات بالنسبة ألنواع المنافع النق     .  القطاعات لتقاسم المنافع  
 فـي  كمسـاهمين ، وتوزيع المنافع بين األشخاص الذين تم تعريفهم )، األجل المتوسط واألجل الطويل   صيراألجل الق (المنافع  

سـتئمانية،   اإل  مثـل الصـناديق    ، آليات لتقاسم المنافع   بحثوسيتم أيضا   .  أو التجارية /إدارة المورد أو في العملية العلمية و      
 15 المحـددة فـي المـواد      مسائلوستشير أيضا إلى ما إذا كانت ال      .  تفضيليةبشروط  والمشروعات المشتركة والتراخيص    

 معالجتها، مثل المشاركة في أنشطة البحث في مجـال التكنولوجيـا البيولوجيـة، ونقـل                ت من االتفاقية قد تم    19 و   16 و
 .التكنولوجيات البيولوجيةشئة عن التكنولوجيا والنتائج والمنافع النا

                                                
على سبيل المثال، بالنسبة لحالة اإلعالن اإلثيوبي للنص على الحصول على الموارد الجينية والمعارف المجتمعية والحقـوق                  17

ها وهذا النظام يتطلب أيضا وضع المنافع التي تحصل عليها المجتمعات المحلية والناشئة عن استخدام موارد).  2(18المجتمعية، القسم 
وسوف تحدد لوائح إضافية ضمان تطبيق هذين       )).  3(9القسم  (الجينية أو معارفها المجتمعية، وضعها للمنفعة العامة للمجتمع المعني          

؛ وقواعد التنوع   33؛ والقانون البرازيلي المؤقت، القسم      40انظر أيضا اللوائح البوليفية، القسم      )).  2(18و  ) 4(9القسمان  (المطلبين  
 ).أ(40؛ والمرسوم البنمي، القسم )7(20 الهندي، القسم البيولوجي

 وقواعد التنوع )2(27و ) 3(21والقانون الهندي للتنوع البيولوجي، القسمان ؛ 33، القانون البرازيلي المؤقت، القسم مثال  18
 .85، القسم وقانون التنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا؛ )8(20القسم البيولوجي، 

؛ وقانون التنوع البيولوجي في 08-أ-8؛ واللوائح األسترالية، القسم )7(1، الفقرة 65األفغاني، القسم  انون البيئةانظر مثال ق  19
 وقواعد التنوع البيولوجي، القسم 20؛ وقانون التنوع البيولوجي الهندي، القسم )9(17؛ واإلعالن اإلثيوبي، القسم )د(9بوتان، القسم 

؛ وقانون التنوع البيولوجي في )د)(2(15؛ واللوائح األوغندية، القسم )7)(1(84ي في جنوب أفريقيا، المادة ؛ وقانون التنوع البيولوج19
 ).3(74فنزويال، المادة 

، وأوغندا، والهند، وبيرو، والفلبين، وإثيوبيا، وكوستاريكا، وبوتان، والبرازيلانظر التدابير المعتمدة في أفغانستان، وبوليفيا،   20
 يتم وتجدر المالحظة بالنسبة لبلدان حلف األنديز، أن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع.  وفنزويالوفانواتو 
 . الصادرين عن جماعة بلدان األنديز486 و 391في المقررين معالجتها 

 .تاوات في المائة من اإل50 إلى االلتزام بدفع مبلغ يصل على كوستاريكا من مرسوم 5على سبيل المثال، تنص المادة   21
 ).1)(2(20واللوائح األوغندية، القسم ) ه(10مثال قانون التنوع البيولوجي في بوتان، القسم   22
؛ وقواعد التنوع البيولوجي الهندي، القسم )5(28؛ والقانون البرازيلي المؤقت، القسم 36انظر مثال اللوائح البوليفية، القسم   23

14)6)(4.( 
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 كيفيـة   من حيـث   واالختالفات فيما بين القطاعات      السمات المشتركة  لكل قطاع    وستكشف دراسات الحالة المنفذة    .25
 .معالجتها لمختلف جوانب تقاسم المنافع المشار إليها أعاله

 الفجوات المحتملة في مجال التقاسم العادل والمنصف للمنافع .5
 نظرا للعدد   ، وذلك ات بخصوص الفجوات المتعلقة بتقاسم المنافع     الخروج باستنتاج من الصعب   ،   أعاله أوضحناكما   .26

 .ةتبعج الموالنهاختالف المحدود من تدابير الحصول وتقاسم المنافع المعتمدة و
 :أن الفجوات التي تتعلق بتقاسم المنافع قد تحتوي على ما يليومع ذلك، اقترح  .27

إنشاء بيئة  عقبة أمام عتبرالمحدود من البلدان التي أنشأت أنظمة للحصول وتقاسم المنافع قد يالعدد  )أ(
 لمنافع؛ل  المنصفتقاسمالن الموارد الجينية، مما يقيد القدرة على مالتجارية واالجتماعية العلمية وتمكينية لتوليد المنافع 

 عدم وجود معايير موحدة لتقاسم المنافع؛ )ب(

  تقاسم المنافع التي تتسم بالتجانس لم يتم إعدادها للموارد الجينية العابرة للحدود؛رتدابي )ج(

 حفظ التنوع البيولوجيب تقاسم المنافع تربط دائماللحصول وتقاسم المنافع ال القائمة التدابير الوطنية  )د(
 ؛واستخدامه المستدام

 من أجل مساندة ن لواليتها القضائيةيضعاخن يدممستخالتي لديها عدم وجود تدابير معتمدة من األطراف  )ه(
انظر أدناه تحت تدابير مساندة االمتثال للموافقة المسبقة عن علم  (تقاسم المنافع بين مستخدمي الموارد الجينية ومقدميها

 ؛)والشروط المتفق عليها تبادليا

تفق عليها تبادليا نادرا ما تفرق بين العمليات المتعلقة بالموافقة المسبقة عن علم والشروط المحقيقة أن  )و(
ة تقاسم المنافع  إمكانيتضربما أنشأت حافزا ضارا للبحوث العلمية وخفالتجارية األغراض الحصول لألغراض العلمية أو 

  غير .خالل التعاون في مجال البحث العلمي غير التجاري، مثل تبادل الباحثين ومشاريع البحوث المشتركةغير النقدية من 
 .ن الموارد التي تم الحصول عليها في البداية لألغراض العلمية يمكن أن تستعمل بعد ذلك في األغراض التجاريةأ

 تحديد أنواع المنافع التي تنص عليها هذه الترتيبات علىستساعد الدراسة بشأن ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع  .28
ون من الممكن تحديد ما إذا كانت هناك فجوات في الترتيبات القائمة واستنادا إلى هذه النتائج، سيك.  لمختلف القطاعات

 . معالجتهاوعند أي مستوى يجبللحصول وتقاسم المنافع 
 ،(MATs)  إعداد اتفاقات قياسية لنقل المواداقترح بون التوجيهية، مبادئوعلى النحو المنصوص عليه في  .29

 كوسيلة لتوفير اليقين القانوني والوضوح وتخفيض المماثلة، وذلكستعماالت للموارد المماثلة واالوترتيبات لتقاسم المنافع 
 .تكاليف المعامالت إلى أدنى حد

 الحصول على الموارد الجينية -باء 
 أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي .1

 . من االتفاقية بالحصول على الموارد الجينية15 و 1تتعلق المادتان  .30
 ةمبادئ بون التوجيهي .2

 الموافقة المسبقة عن عالجتم معالجة الحصول على الموارد الجينية في مبادئ بون التوجيهية من خالل أحكام ت .31
من مبادئ بون التوجيهية الموافقة المسبقة عن علم، بما فيها المبادئ األساسية لنظام ) جيم(ويتناول القسم الرابع .  علم
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 التي تمنح الموافقة المسبقة عن علم، المختصة) أو السلطات(لنظام، والسلطة اذلك للموافقة المسبقة عن علم، وعناصر 
 االستعمال وإجراءات الموافقة المسبقة عن علم وعملية الحصول على الموافقة النهائية، ومواصفاتالمواعيد والتوقيت و

 .المسبقة عن علم
 الصكوك اإلقليمية والوطنية .3

 كيفية UNEP/CBD/WG-ABS/5/4صول وتقاسم المنافع الوارد في الوثيقة يوضح العرض العام لتدابير الح .32
 .(PIC) معالجة التدابير اإلقليمية والوطنية لمسألة الحصول على الموارد الجينية من خالل الموافقة المسبقة عن علم

 التدابير اإلقليمية
فهي .  شابهةتفقة المسبقة عن علم بطريقة متغطي جميع التدابير اإلقليمية للحصول وتقاسم المنافع مسألة الموا .33

أحد  قبل الحصول على (CNA) الحصول على الموافقة المسبقة عن علم من السلطات الوطنية المختصةضرورة تنص على 
الطالب، واإلفصاح عن معلومات هوية  تعريف ،شابهة مثلت طلب يحتوي على متطلبات موتنص أيضا على ملء.  اردالمو

وتعالج مسألة إشراك المجتمعات .  ونين المحليين والمنطقة الجغرافية المحددة التي يوجد فيها المورد الجينيتتعلق بالمتعا
 391القرار رقم أو أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين في إجراءات الموافقة المسبقة عن علم في /األصلية والمحلية و

 اتفاق أمريكا الوسطى مشروع، و)10المادة (ب شرق آسيا  اتفاق رابطة أمم جنومشروع األنديز، وحلفالصادر عن 
 اتفاق أمريكا الوسطى على أن السلطة الوطنية ينص مشروعو).  5المادة (والقانون النموذجي األفريقي ) 13المادة (

 ).21المادة ( شرعية الحصول على المورد والمعارف التقليدية ثباتالمختصة ستقدم شهادة منشأ إل
 طنيةالتدابير الو

تقديم ، يجب UNEP/CBD/WG-ABS/5/4في كل نظام من أنظمة الحصول وتقاسم المنافع التي تغطيها الوثيقة  .34
وتنص هذه األحكام أيضا على إشارات بخصوص المعلومات المحددة .  لحصول على الموارد الجينيةطلب من نوع ما ل

  وفي بلدان معينة، يتطلب 25.دي إلى الموافقة أو الرفض واإلجراءات التي تؤ24التي يجب أن يحتوي عليها طلب الحصول
على منح حق الحصول  السلطة الوطنية المختصة الموافقة قرروت  26. أو الستالمهلطلبتقديم انظير األمر أيضا دفع رسوم 

تم دراستها  فإن أغلبية التدابير التي 27 بعض األنظمة بموافقة السلطة المختصة فحسب،كتفيغير أنه بينما ت.  هأو رفض
يها على يتم الحصول فسمقدم المورد في المنطقة الجغرافية التي /المعنيةتتطلب أيضا الموافقة المسبقة عن علم من السلطة 

من المجتمعات األصلية والمحلية أو أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، عموما رد ا الموويكون مقدمو.  الموارد الجينية

                                                
 ). من قانون البيئة63القسم (وأفغانستان )  من قانون التنوع البيولوجي7القسم (ر مثال، بوتان انظ  24
)  من المرسوم البوليفي29 إلى 23األقسام من (، وبوليفيا ) من قانون التنوع البيولوجي10 و 9القسمان (انظر مثال، بوتان   25

 ). من اإلعالن اإلثيوبي14 و 13القسمان (وإثيوبيا 
، )قانون كوستاريكا" (قانون التنوع البيولوجي" من 76من قانون البيئة؛ كوستاريكا، المادة ) 2(62أفغانستان، في القسم : مثال  26

اللوائح العامة للحصول على المكونات والموارد الجينية والبيولوجية الكيميائية للتنوع البيولوجي، المرسوم رقم "من ) ج)(4(9والقسم 
من قواعد التنوع البيولوجي ) 2(14 والقسم 2002من قانون التنوع البيولوجي، ) 3(41؛ والهند، القسم )كوستاريكامرسوم " (514 31

إجراءات وخطوط إرشادية بشأن الحصول والجمع للموارد من ) 3(؛ ومالوي، القسم دال)من اللوائح الكينية) 1(9؛ وكينيا، القسم 2004
) الخطوط اإلرشادية الفلبينية( من الخطوط اإلرشادية ألنشطة التنقيب البيولوجي في الفلبين 15؛ والفلبين، القسم الجينية في مالوي

 . من اللوائح األوغندية19 و 14 و 12 من لوائح وقواعد التنفيذ؛ وأوغندا، األقسام 1-2 و 9-15والقسمان 
 ).إال في حاالت الحصول على المعارف التقليدية(مثل بوتان وإثيوبيا   27
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  وتنص كثير من البلدان أيضا على حماية المعارف التقليدية 28.حفظمنطقة الاص أو سلطات  القطاع الخمنمثل المالك 
 بعض هذه البلدان الحصول على الموافقة يقتضي  وفي هذا الصدد، 29.المرتبطة بالموارد الجينية داخل نظامها الوطني

 30.حائزي المعارف التقليدية/المسبقة عن علم من مالك
 على إثباتتقديم أو / الموافقة المسبقة عن علم من جانب أصحاب المصلحة المعنيين وتتطلب بعض األنظمة .35

بل التوقيع على عقد قالموافقة المسبقة عن علم إلى السلطة الوطنية المختصة قبل الحصول على ترخيص الحصول أو 
ات اشتراطذلك، اعتمدت بعض البلدان   وباإلضافة إلى 31).وجنوب أفريقيا وأوغندا وفانواتو مثل أفغانستان وبنما(الحصول 

 34 والبرازيلية33 والبوليفية32فعلى سبيل المثال، تنص األنظمة الهندية.   تعتمد على نوع مقدم الطلب،مختلقة للحصول
وقد وضعت بلدان .   على إجراءات مختلفة للوطنيين واألجانب الذين يرغبون في الحصول على الموارد الجينية35والفلبينية

                                                
 9، الفقرة 16 من اللوائح األسترالية؛ والمادة 09-8 و 04-8 من قانون البيئة في أفغانستان؛ والقسمان 64نظر مثال، القسم ا  28

إجراءات وخطوط إرشادية بشأن من ) 8( من قانون كوستاريكا؛ والقسم هاء66 و 65 و 63من القانون البرازيلي المؤقت؛ والمواد 
 مكرر من القانون العام المكسيكي بشأن التوازن اإليكولوجي وحماية البيئة؛ 87؛ والقسم ة في مالويالحصول والجمع للموارد الجيني

 من قانون التنوع 82 من قانون حفظ موارد الحياة البرية في الفلبين؛ والقسم 14 من المرسوم البنمي؛ والقسم 22-21والقسمان 
قانون (من قانون إدارة وحفظ البيئة في فانواتو ) ب)(6(34ألوغندية؛ والقسم  من اللوائح ا12البيولوجي في جنوب أفريقيا؛ والقسم 

 ).البيئة في فانواتو
 .مثل أفغانستان وبوتان وبوليفيا والبرازيل وكوستاريكا وإثيوبيا والهند وبنما وجنوب أفريقيا وفانواتو  29
 7 من قانون كوستاريكا؛ والقسمان 66بوتان؛ والقسم  من قانون التنوع البيولوجي في 38 و 37على سبيل المثال، القسمان   30
من قانون البيئة في ) ب)(6(34 من قانون التنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا؛ والقسم 82من اإلعالن اإلثيوبي؛ والقسم ) 2(12 و

 .فانواتو
الموافقة المسبقة عن علم من في أفغانستان، يمكن إصدار ترخيص الحصول فقط إذا رأت السلطة الوطنية المختصة تحقيق   31

وفي بنما، يجب أن تكون السلطة الوطنية المختصة على علم بالعقد ).  من قانون البيئة) 4(64القسم (جانب أصحاب المصلحة المعنيين 
دار وفي جنوب أفريقيا، يشترط إص).  22المرسوم البنمي، المادة (بين المقدمين وطالب الحصول قبل التوقيع على عقد الحصول 

).   في قانون التنوع البيولوجي82القسم (ترخيص الحصول أن يبرم الطالب وصاحب المصلحة اتفاقا لنقل المواد واتفاقا لتقاسم المنافع 
وفي أوغندا، قبل إصدار السلطة المختصة لترخيص الحصول، يجب أن يحصل الطالب على الموافقة المسبقة عن علم من وكالة 

ويجب على الطالب أيضا أن يبرم اتفاقا لنقل المواد مع الوكالة .  أو مالك األرض وأن يبرم عقدا معهمرئيسية أو مجتمع محلي 
يجب أن تقبل السلطة المختصة بإبرام وإنفاذ عقد ملزم قانونا "وفي فانواتو، ).   من اللوائح األوغندية19 و 14 و 12األقسام (الرئيسية 

 ).من قانون البيئة) ب)(6(34القسم " (ك للمعارف التقليديةمع مالك األراضي التقليديين أو أي مال
على سبيل المثال، في قانون التنوع البيولوجي الهندي، تطلب السلطة الوطنية للتنوع البيولوجي الموافقة المسبقة عن علم   32

 من نفس 24 و 23 و 7د في األقسام وتوجد إجراءات مختلفة بالنسبة للمواطنين الهنو.  9و ) 2(3لألجانب حسبما تعرف في القسمين 
 .القانون

 . من المرسوم البوليفي تقديم الطلبات للحصول إلى هيئة مختلفة استنادا إلى ما إذا كان الطالب أجنبيا أو ال17تشترط المادة   33
 الموارد الجينية من القانون البرازيلي المؤقت على أن مشاركة هيئة قانونية أجنبية في الحصول على) 6(16تنص المادة   34

يرخص بها فقط عندما تشترك معها مؤسسة برازيلية عامة، ويكون للمؤسسة األخيرة حق التنسيق "والمعارف المرتبطة بها يجب أن 
 ".اإللزامي لألنشطة

أن ) 9147م القانون الجمهوري الفلبيني رق( من قانون حفظ وحماية موارد الحياة البرية في الفلبين 15 و 14تشترط المادتان   35
إذا كان الطالب هيئة أجنبية أو شخصا أجنبيا، يحب أن تشترك مؤسسة وطنية بنشاط في البحث، والجمع، وإذا كان ممكنا ومالئما، ) 1"(

 من الخطوط اإلرشادية ألنشطة 2-19انظر أيضا القسم ".  في التطوير التكنولوجي للمنتجات المشتقة من الموارد البيولوجية والجينية
 .نقيب البيولوجي في الفلبينالت
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ما إذا كان لى ات مختلفة تعتمد عاشتراط 40 وجنوب أفريقيا39 والفلبين38 وكوستاريكا37 وبوتان36 أسترالياأخرى مثل
 42 وكينيا41وتأخذ بعض البلدان في الحسبان، مثل إثيوبيا.  الحصول يمنح ألغراض تجارية أو ألغراض غير تجارية

 الوطنية، من ؤسساتالتعليمية والتي تقوم بها المة لألغراض وجه هذين االعتبارين الستثناء أنشطة البحوث الم43وأوغندا
وأخيرا، تصدر بعض البلدان شهادة بمجرد الحصول على الموافقة المسبقة عن .   فيهاقائمنظام الحصول وتقاسم المنافع ال

 44 .علم أو الحصول على إذن للتصدير
 السلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية

 طرفا نقاط اتصال وطنية للحصول 72، أنشا 2007تموز / يوليو18 االتفاقية، وحتى  طرفا في190من بين  .36
 . منها سلطات وطنية مختصة للحصول وتقاسم المنافع15وتقاسم المنافع وأنشأ 

                                                
 من اللوائح األسترالية على متطلبات مختلفة للحصول على الموارد البيولوجية لألغراض 3-أ-8 و 2-أ-8ينص القسمان   36

وإذا احتاجت كال من األغراض ترخيص للحصول، .  التجارية أو األغراض التجارية المحتملة عن متطلبات األغراض غير التجارية
غراض التجارية أو األغراض التجارية المحتملة موافقة مسبقة عن علم من جانب مالك األراضي واتفاقا لتقاسم المنافع مع تتطلب األ

كل مقدم للموارد، بينما تتطلب فقط األغراض غير التجارية إذنا مكتوبا من مقدمي الموارد ونسخة مكتوبة من إعالن النظام األساسي 
طالب ال يعتزم استعمال الموارد البيولوجية ألغراض تجارية ويتعهد بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج يعطى لكل مقدم ويقرر أن ال

البحوث، وأن يعطي نسخة من كل عينة للتصنيف، وأال ينقل أي عينة بدون الحصول على إذن من كل مقدم، وأال يجري أو يسمح 
 .ارد جينية أو مركبات بيولوجية كيميائيةآلخرين بإجراء أي بحث أو تطوير لألغراض التجارية على أي مو

 . من قانون التنوع البيولوجي في بوتان6انظر القسم   37
 . من قانون كوستاريكا71انظر المادة   38
في الفلبين، يسمح بجمع واستخدام الموارد البيولوجية ألغراض غير تجارية بعد تنفيذ اتفاق مع السلطة الوطنية المختصة   39

جاني، بينما يتطلب التنقيب البيولوجي ألغراض تجارية الحصول على الموافقة المسبقة عن علم من المجتمعات وإصدار تصريح م
 من القانون الجمهوري 15 و 14انظر القسمين .  المحلية المعنية واألفراد من القطاع الخاص المعنيين وسداد التنقيب البيولوجي

 .9147الفلبيني رقم 
الذي يغطي ) 90القسم (سم المنافع في قانون التنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا ينظم التنقيب البيولوجي إن نظام الحصول وتقا  40

 )).1(1القسم " (البحث أو التطوير أو تطبيقات الموارد البيولوجية لدى السكان األصليين لالستغالل التجاري أو الصناعي"فقط 
ن معاهد البحوث الوطنية العامة اإلثيوبية والمعاهد التعليم العالي والمؤسسات من اإلعالن اإلثيوبي، فإ) 1(15وفقا للقسم   41

 .الحكومية الدولية التي تتواجد في البلد يمكنها الحصول على تصريح للحصول دون الحاجة إلى إتباع صارم إلجراءات الحصول
خل المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث الكينية وافقت اللوائح الكينية على أنشطة البحوث الموجهة لألغراض التعليمية دا  42

 )).د(3القسم (المعترف بها، والتي تحكمها قوانين حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة 
ال تسري اللوائح األوغندية على أنشطة البحوث الموافق عليها والموجهة لألغراض التعليمية بواسطة مؤسسات أوغندية   43

ختصة، والتي ال ينتج عنها الحصول على موارد جينية ألغراض تجارية أو لغرض التصدير إلى بلدان معترف بها من السلطة الم
 )).ه)(2(4القسم (أخرى 

والملحق الرابع، على ) ج(2-13على سبيل المثال، تنص الخطوط اإلرشادية ألنشطة التنقيب البيولوجي في الفلبين، في القسم   44
 على أن شهادة 19وينص مرسوم كوستاريكا في المادة .   علم بمجرد الحصول على هذه الموافقةإصدار شهادة الموافقة المسبقة عن

 تشهد بشرعية الحصول وبمراعاة الشروط المنصوص عليها في CONAGEBIOالمنشأ يجب إصدارها من جانب المسؤول التقني في 
حا لتصدير عينات تم الحصول عليها من التنقيب مثل جنوب أفريقيا وفانواتو تصري(وتتطلب بعض البلدان .  تصريح الحصول

؛ )ب)(1(81قانون التنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا، القسم (إبرام اتفاق لنقل المواد ) مثل كينيا(البيولوجي، بينما تشترط بلدان أخرى 
 ).18؛ واللوائح الكينية، القسم )2(32وقانون البيئة في فانواتو، القسم 
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 ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع .4
د الجهة التي تمنح إذن  تحديعلىسيساعد تحليل ترتيبات مختارة للحصول وتقاسم المنافع في قطاعات مختلفة  .37

.   وشروط منح اإلذن في أنواع مختلفة من الشراكات،الحصول على الموارد الجينية بموجب الموافقة المسبقة عن علم
 المسؤول عن منح إذن الحصول على الموارد الجينية، بما في ذلك ما إذا كانت الموافقة المسبقة في هويةوسيبحث التحليل 

أي باألراضي الزمة، وما إذا كان الحصول يمنح لالستعمال في البحوث أو االستعمال التجاري وعن علم من جانب مالك 
 .نقل المورد إلى طرف ثالثتم ، أو إذا مع االستعمال المزإذا تغيرموافقة جديدة الحصول على شروط، وما إذا كان يلزم 

 الحصول على الموارد الجينيةالفجوات المحتملة في مجال  .5
.   أغلبية األطراف بعد أنظمة وطنية للحصول وتقاسم المنـافع لم تعتمد  تبين من العرض العام للتدابير الوطنية،        كما .38

ـ ت  عتمـد وقد ا .  لوائح لتنفيذها فلم تعد    للحصول وتقاسم المنافع،     تشريعاتكما أنه في عدد من البلدان التي اعتمدت          ة طائف
والخصـائص  الوطنية  لهياكل اإلدارية واألولويات    مع ا  مواءمتها   تافع، وتم كبيرة من النهوج لمعالجة الحصول وتقاسم المن      

 بين تدابير الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلـك بالنسـبة لإلجـراءات            ال يوجد تجانس  وبناء عليه،   .  الثقافية واالجتماعية 
د على لوائح الحيـاة البريـة واللـوائح        ما زالت بلدان كثيرة تعتم    و  .المحددة الواجب إتباعها للحصول على الموارد الجينية      

 .البيئية التي كانت قائمة قبل االتفاقية والتي ربما لم تأخذ في الحسبان اعتبارات تقاسم المنافع
حـق  من يسعون إلى الحصول أن يتعرفوا على السلطات المختصة لمنح   لباإلضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب         .39

 15 طرفا فقط نقاط اتصال وطنية للحصول وتقاسم المنافع وأنشأ           72ألمانة، أنشأ   أتيحت ل التي  ووفقا للمعلومات   .  الحصول
وعالوة على ذلك، توجد في الغالب أكثر من سـلطة واحـدة علـى      . طرفا سلطات وطنية مختصة للحصول وتقاسم المنافع      

  وما زالـت  .اهي سيتم الحصول عللتي موقع الموارد الجينية احسبالحصول وتقاسم المنافع مسائل المستوى الوطني تتناول    
بلدان كثيرة تعتمد على سلطات الحياة البرية والسلطات البيئية التي كانت قائمة قبل االتفاقية والتي تعكس تعدد األوساط ذات                   

 .المصلحة في مجال التنوع البيولوجي
ب إمكانية التنبؤ لـدى مسـتخدمي      عدم اليقين القانوني وغيا   نشوء   تسبب في  هذا الوضع    وقد ذهب البعض إلى أن     .40

تدابير الحصول وتقاسم المنافع معقدة وأن اإلجراءات ليست شـفافة ممـا            بعض  أن  اآلخر  ورأى البعض   .  الموارد الجينية 
 .م الفاعليةاعدانيؤدي إلى اللبس و

صول وتقاسم المنافع   الحإال مؤخرا، غير أن بعض أنظمة        لم يعتمد عدد من البلدان تدابير الحصول وتقاسم المنافع         .41
.   على عدد صغير من البلـدان   تقتصراوبالتالي، اكتسبت بعض الخبرة في التنفيذ غير أنها         .  ة لعدد من السنوات   قائمكانت  

ين في  عاملمستوى الوعي لدى ال   انخفاض  و ،وإنفاذهاوباإلضافة إلى ذلك، أعاق التنفيذ القدرات البشرية والمؤسسية المحدودة          
 تسبب في الغالب فـي   يرى البعض أنه سواء كان ذلك متعمدا أم ال، فإن التشريع الوطني           و.  قاسم المنافع الحصول وت مجال  

ونقـص  ، وعدم وجود آليات صريحة للموافقة المسبقة عـن علـم            المعقدة، والبيروقراطية   ات نتيجة للتأخير  إعاقة الحصول 
 .الدراية لدى السلطات الوطنية

 :ما يليالعجز عن القيام بلنقص اإلضافية تشمل أن أوجه اأيضا ويرى البعض  .42
  بين الحصول على الموارد الجينية ألغراض البحث أو لألغراض التجارية؛التمييز )أ(

 ؛تدابير لضمان أن الحصول على الموارد الجينية لن يضر بحفظ التنوع البيولوجيربط لوائح الحصول ب )ب(
 . المستدامة للموارد الجينيةحوافز إيجابية لالستعماالت االقتصادية )ج(
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أن النقل المحتمل للمـواد     يرى البعض   قد  بالنسبة للتمييز بين الحصول ألغراض البحوث أو لألغراض التجارية،           .43
من االستعمال غير التجاري إلى االستعمال التجاري يشكل ثغرة تحتاج إلى الرصد والمعالجة، ربمـا مـن خـالل لـوائح                     

 .شروط مختلفة من شأنها أن تؤدي إلى نشوء متطلبات جديدة إذا حدث تغيير في استعمال الموادالحصول التي تحتوي على 
 : التنفيذ ما يليتعترضا العقبات التي ربما تضمنتاستنادا إلى التقارير الوطنية الثالثة،  .44

 ؛القدرات المحدودة )أ(

 ؛أولويةمسألة ذات حقيقة أن الحصول وتقاسم المنافع ال يعتبر  )ب(

 ؛ةعنيوالقطاعات المالمعنيين تعدد الفاعلين  )ج(

والقطاعات المختلفة  طائفة من أنواع الموارد الجينية      واحي المتعددة للمسألة التي تمس      تعقد المسألة أو الن    )د(
 .ت الوطنية للحصول وتقاسم المنافع عائقا في إعداد االستراتيجياالتي تنشأالمختلفة 

 لعدم اليقين القانوني لـدى      ، التي رأى البعض أنه مصدر     الحصول وتقاسم المنافع  تدابير  فيذ  لتنوع نهوج تن  استجابة   .45
على المستوى الدولي لتحقيق التجـانس      أو أفضل الممارسات    معايير دنيا    إمكانية إعداد  تمستخدمي الموارد الجينية، اقترح   

 .الحصول وتقاسم المنافع قوانين بين
أكثـر سـرعة    ووشفافة  مبسطة  إجراءات  وضع  الحاجة إلى   أصحاب المصلحة ب  بعض   وباإلضافة إلى ذلك، ينادي    .46

حاجة إلى ترشيد عمليـات الحصـول   ال  أيضاواوأيد.   التنوع البيولوجيللحصول على الموارد الجينية بموجب أحكام اتفاقية   
، وللمعالجـة  عليهـا تبادليـا  فق تمعلى أساس شروط     ذات العالقة  على الموافقة المسبقة عن علم من السلطات والمجتمعات       

 .الوطنية التي ال تميز بين مقدمي الطلبات المحليين واألجانب
يـرى  ،  الحصول وتقاسم المنافع  من التجانس فيما بين تدابير       ما   درجةمحبذا لتحقيق    البعض   يبدو ومع ذلك، فبينما   .47

قوة، ألن ذلك يوفر مرونة كافيـة  هو مصدر ع أن عدم النص في االتفاقية على نظام تفصيلي للحصول وتقاسم المناف       آخرون  
 . القوانين الوطنية القائمة داخل سياقالحصول وتقاسم المنافعإلعداد أنظمة 

 . القوةمظاهر المتعارضة أن ما يعتبره البعض فجوة قد يعتبره البعض اآلخر من مفاهيموتبين هذه ال .48

 االمتثال -جيم 

لطرف المتعاقد الذي يقـدم  من جانب اير مساندة االمتثال للموافقة المسبقة عن علم  تداب) أ(: ما يلي يبحث هذا القسم     .49
مسـتخدمين  التي لديها   الموارد الجينية والشروط المتفق عليها تبادليا التي منح الحصول على أساسها في األطراف المتعاقدة               

ألصل القانوني كأداة محتملـة للمسـاعدة علـى         ا/المصدر/شهادة معترف بها دوليا للمنشأ    ) ب(ية؛  قضائواليتها ال خاضعين ل 
الرصـد  ) ج(االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا التي منح الحصول علـى أساسـها؛ وأخيـرا          

 .واإلنفاذ وتسوية المنازعات
  تدابير لمساندة االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا )أ(

شـروط تكليـف الفريـق    (دراجها في النظام الدولي إل الفريق العامل يجب أن ينظر فيهاوفقا لقائمة العناصر التي      .50
ة المسبقة عن علم     تدابير مساندة االمتثال للموافق    ، تعالج العناصر التالية   ))د(، المرفق،   )دال(7/19في المقرر    العامل الواردة 

 :والشروط المتفق عليها تبادليا
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إجراءات للتأكد من االمتثال للتشريعات الوطنية بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، والموافقـة               )9(
 ؛تفاقية التنوع البيولوجياومتفق عليها تبادليا، بما يتمشى الشروط الالمسبقة عن علم، و

صلية والمحلية التي تمتلـك     لموافقة المسبقة عن علم من قبل المجتمعات األ       لإجراءات للتأكد من االمتثال      )10(
 ؛)ي (8معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية، وفقا للمادة 

لشروط المتفق عليها تبادليا والتي على أساسها منحـت المـوارد الجينيـة،        لإجراءات للتأكد من االمتثال      )11(
 ؛التنوع البيولوجيتفاقية ، تمشيا مع ابدون ترخيص منع الحصول على الموارد الجينية واستعمالهالو

 من معارف تقليدية فـي      الموارد الجينية وما يتصل به    لاألصل القانوني   /المصدر/اإلفصاح عن بلد المنشأ    )14(
 "؛طلبات حقوق الملكية الفكرية

يرد في القسم الذي يعالج التقاسم العادل والمنصف للمنافع، عنصـران إضـافيان يرتبطـان               وباإلضافة إلى ذلك،     .51
 : لمساندة االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليابالتدابير

 ، التجاري  وكذلك البحث لألغراض التجارية والتسويق     ،إجراءات لترويج وتشجيع البحث العلمي التعاوني      )1("
 ؛ االتفاقية من19  و18  و16 والمواد ،7 و 6 تين، الفقر15المادة  و،10المادة  و،)ي(8بما يتمشى والمادة 

 والناشـئة عـن     تطـوير إجراءات لتأمين التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن نتائج البحـث وال            )4("
 "؛االتفاقية من 2-19 و1-19 و16 و7-15االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى للموارد الجينية وفقا للمواد 

 أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي .1
 7-15  المـواد  :تفاقية التي تعالج التزامات األطراف عندما تعمل كمستخدمين للموارد الجينية هي ما يلي            أحكام اال  .52
 .2-19 و 1-19  و4-16  و3-16  و

 مبادئ بون التوجيهية .2
 15األدوار والمسؤوليات في الحصول وتقاسم المنافع وفقا للمـادة  "إن القسم الثاني من مبادئ بون التوجيهية بشأن        .53

بشـأن المسـؤوليات، مسـؤوليات األطـراف     ) جيم(القسم الفرعي ، )د(16في الفقرة   ، يتناول   "من اتفاقية التنوع البيولوجي   
 :ن لواليتها القضائيةوخاضعن والمتعاقدة التي يوجد بها مستخدم

قضـائية، التـدابير   ن لواليتها الوخاضعجينية لموارد الل ن مستخدموالتي لديهاينبغي أن تتخذ األطراف المتعاقدة،    " 
القانونية أو اإلدارية أو المتعلقة بالسياسة العامة، حسب االقتضاء، لدعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم               المالئمة  

 حـق   مـنح  والتي على أساسـها   تبادليا للشروط المتفق عليها  د، و رمن جانب الطرف المتعاقد الذي يقدم هذه الموا       
 :هذه البلدان أن تنظر في جملة تدابير منهاويمكن ل . الحصول على الموارد

 آليات لتوفير معلومات للمستخدمين المحتملين بشأن التزاماتهم فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية؛ )1(
لموارد الجينية، ومنشأ المعارف التقليديـة للمجتمعـات األصـلية          ا عن بلد منشأ     فصاحتدابير لتشجيع اإل   )2(

 ؛لملكية الفكريةاتها وممارساتها، وذلك في الطلبات المقدمة بشأن حقوق اوالمحلية وابتكار
دون الموافقة المسبقة عن علم من      بتدابير تهدف إلى منع استخدام الموارد الجينية التي تم الحصول عليها             )3(

 هذه الموارد؛الذي يقدم الطرف المتعاقد 
 ؛المنافع التفاقات الحصول وتقاسم كات المزعومةلمعالجة االنتهاالتعاون بين األطراف المتعاقدة  )4(
 ؛المنافع طوعية للمؤسسات التي تتقيد بالقواعد المتعلقة بالحصول وتقاسم ترخيصخطط  )5(
  الممارسات التجارية المخادعة؛تباعإتحول دون تدابير  )6(
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 ".أعاله) ب (16ية  على االمتثال لألحكام المبينة بالفقرة الفرعنمستخدميالتدابير أخرى تشجع  )7(
، إلـى   "الشروط المتفق عليها تبادليـا    "من مبادئ بون التوجيهية بشأن      ) دال(وإضافة إلى ذلك، يشير القسم الرابع        .54

للشروط المتفق عليها تبادليا    قائمة إشارية   "و  " المتطلبات األساسية للشروط المتفق عليها تبادليا     "ة من   م ويقدم قائ  7-15المادة  
 .يتناول أنوع المنافع، وتوقيت المنافع، وتوزيع المنافع وآليات تقاسم المنافع" تقاسم المنافع"و تحت عنوان " التقليدية

  اإلقليمية والوطنيةتدابيرال .3
ويرد وصـف   .   من االتفاقية  19 و   16 و   15 المواد   بتزاماتها بموج لالا القسم كيفية معالجة الحكومات      يبحث هذ  .55

خاضـعين لواليتهـا    ال لمبادرات األطراف المتعاقدة مـع المسـتخدمين         UNEP/CBD/WG-ABS/5/4في الوثيقة    إضافي
 . لمساندة االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادلياالقضائية

الحصـول  ركزت أغلبية هذه المبادرات حتى اآلن على أنشطة تتعلق بتقييم وعي أصحاب المصلحة بخصـوص                 .56
  ومن أجل تعزيز الوعي بالحصول وتقاسم المنـافع، تضـمنت            . وخبراتهم في تنفيذ الحصول وتقاسم المنافع      المنافعوتقاسم  

حـوار   عمـل لل حلقـات ر مبادئ بون التوجيهية، وتنظـيم   شإعداد بوابات إلكترونية وطنية، وترجمة ون     : المبادرات ما يلي  
ع، وتعريف االحتياجات المحددة لمختلف أصـحاب المصـلحة          بالحصول وتقاسم المناف   يوعوالمشاورات من أجل تعزيز ال    

الحصول وتقاسـم   والتشاور مع أصحاب المصلحة بخصوص إعداد السياسات واألدوات المالئمة للمساعدة على تنفيذ أحكام              
 .المنافع

 أو خطـوط إرشـادية لمسـاعدة        مدونات السلوك  بعض األطراف مبادرة أصحاب المصلحة من أجل إعداد          ساند .57
مجموعات معينة من المستخدمين على تنفيذ الحصول وتقاسم المنافع، مثـل مجموعـات التربيـة الميكروبيـة والبـاحثين                

 .ميينياألكاد
 كشروط مسبقة للحصول على     الحصول وتقاسم المنافع  في بعض البلدان تلبية متطلبات      ويجب  وباإلضافة إلى ذلك،     .58

 .التمويل العام
 في عـدد مـن    شرطن منشأ أو مصدر الموارد الجينية في طلبات حقوق الملكية الفكرية ك           اعتمد أيضا اإلفصاح ع    .59

 . في بلد المقدمالحصول وتقاسم المنافعات متطلبالبلدان وذلك كحافز لمستخدمي الموارد الجينية على االمتثال ل
بغية حصول  "ارية أو سياسية    أن يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إد        ، يجب   4-16 و   3-16وفقا للمادتين    .60

األطراف المتعاقدة، ال سيما تلك التي هي بلدان نامية، التي توفر الموارد الجينية، على التكنولوجيا التي تسـتفيد مـن تلـك               
الموارد ونقلها، وفقا لشروط متفق عليها تبادليا، بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات االختـراع وحقـوق الملكيـة                    

حسب االقتضاء، بغية قيام القطاع الخـاص بتسـهيل الحصـول علـى التطـور               "و  ..." رية األخرى، حسب االقتضاء   الفك
أعاله، ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطـاع الخـاص فـي             ) 1(التكنولوجي المشترك المشار إليه في الفقرة       

 ." أعاله3 و 2 و 1اردة في الفقرات البلدان النامية، وأن يتمسك، في هذا الصدد، بااللتزامات الو
أحكام بشأن  ا  ال سيم معلومات عن التنفيذ الوطني لهذه المواد، و      عدد من األطراف في تقاريرها الوطنية الثالثة         قدم .61

، وفي التقارير المواضيعية بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي، وكذلك في عدد من الـردود               الحوافز للقطاع الخاص  
ـ  عداد تجميع وموجز لألطر المؤسسية واإلدارية والتشريعية وال      إل ة التـي تيسـر الحصـول علـى     متعلقة بالسياسـة العام

 من برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعـاون العلمـي         2-1-3التكنولوجيات والتكيف معها، والتي أعدت وفقا للنشاط        
إعالميـة  ويـرد التجميـع والمـوجز فـي وثيقـة      .  عـه السـابع  والتكنولوجي الذي اعتمده مؤتمر األطراف فـي اجتما     

(UNEP/CBD/COP/8/INF/9). 
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وأشار .   بلدا إلى وجود بعض السياسات والتدابير فيها       26في التقارير الوطنية، أشارت بلدان يصل مجموعها إلى          .62
 . عليهابقنطي ال السؤال بلدا أن 11ن فقط إلى وجود سياسات وتدابير شاملة، وقال ابلدان اثن

 التقارير المواضيعية بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي، وكذلك الـردود األخيـرة المقدمـة مـن                 تشير .63
يبدو إلى أن الحوافز إلى الفاعلين من القطاع الخـاص لالشـتراك فـي التعـاون التكنولـوجي ونقـل         على ما    45األطراف

اإلنمائي الثنائي، من خالل مختلف البرامج التي تسعى إلى تسهيل تعاون القطـاع       التكنولوجيا غالبا ما تقدم في إطار التعاون        
 البلدان النامية، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات العامة في البلدان النامية، بتقديم التدريب وبمسـاندة البحـوث     معالخاص  

تنفذ الحـوافز للقطـاع الخـاص لتعزيـز نقـل             وباإلضافة إلى ذلك، ففي عدد من البلدان،          46.المشتركة ونقل التكنولوجيا  
والتطـوير   لالستثمارات في مجـال البحـث        ، وذلك  ضريبية أو رد الضرائب أو تأجيلها      مزاياالتكنولوجيا أيضا في صورة     

لتكنولوجيـات ذات    ما إذا كانت هذه التدابير موجهة تحديـدا          اها بالتسويق التجاري للتكنولوجيا؛ غير أنه ليس واضح       وربط
 .، وإلى أي مدىباالتفاقيةأهمية 

 تدابير لكفالة المشاركة الفعالة في إنشاء أنشـطة     ةمتعاقدالف  اطراألتخذ  ت على أن    2-19 و   1-19وتنص المادتان    .64
بحوث التكنولوجيا البيولوجية من جانب األطراف المتعاقدة التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وأن يتخذ كـل طـرف                   

بير العملية لتشجيع وتعزيز أولوية الحصول على أساس عادل ومنصف للنتـائج والمنـافع الناشـئة عـن              متعاقد جميع التدا  
 .التكنولوجيات البيولوجية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك األطراف المتعاقدة

تعـزز  ومشـاريع  تند إلـى  مات عن عدد من أنشطة تس ات والتقارير المواضيعية والردود األخيرة معلو     كتابتقدم ال  .65
.  حصول األطراف على النتائج والمنافع الناشئة عن التكنولوجيات القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلـك األطـراف            

 العرض العام للتطورات األخيرة على المستويات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة المتعلقـة      وعلى النحو الذي تم وصفه في     
، اشتملت المشاريع على مشاريع مشتركة، ومشـاريع للبحـوث          (UNEP/CBD/WG-ABS/5/4) لمنافعبالحصول وتقاسم ا  

 . البلدان الناميةمنوتدريب العلماء 
 أبلغ عدد من األطراف عن بعض النتائج اإليجابية من األنشطة التي تم تنفيذها، بما               47في التقارير الوطنية الثالثة،   و .66

؛ وتوفير تمويل إضافي؛ وتيسير الحصول على التكنولوجيا الجديـدة؛ وخفـض التـأثير              تالخبرامعارف و تزايد ال  :في ذلك 
 العديد من األطراف أيضا إلى أمثلة محددة لحاالت الممارسات الجيدة وأنشطة ناجحة             وأشار.  ار على التنوع البيولوجي   الض

سات والمبادرات الوطنيـة وكـذلك الشـبكات        في مجال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي المتعلق بعمل المؤس         
 .الدولية والترتيبات األخرى في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي وفي مجال البحوث

المزيـد  حاجة إلى عمـل  غم من هذه النتائج اإليجابية، يبدو أن كثير من التعليقات تشير إلى أن هناك            لرغير أنه با   .67
، وبرنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعـاون        19 و   16مادتين  للجل التنفيذ الفعال    على المستويين الوطني والدولي من أ     

غير "مثل   أنشطتها في الخطة االستراتيجية بمصطلحات       بإطالق مسميات على إسهام    األطراف   مع قيام العلمي والتكنولوجي   
.  "الجزء الضعيف في تنفيذ االتفاقيـة "كان اون وذكر طرف واحد أن نقل التكنولوجيا والتع،  "جزئية"أو  " محدودة"أو  " واضحة

 أطراف إلى السرعة غير المتساوية للتقدم في مجال نقل التكنولوجيا في مختلـف القطاعـات        ة عد وباإلضافة إلى ذلك، أشار   
ـ           تبرزأإلى أنه قد      وتجدر المالحظة     -ومجاالت العمل    تخدم  الحاجة إلى مزيد من األنشطة بشأن نقل التكنولوجيا التي تس
 .الموارد الجينية

                                                
لمواضيعية بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي من النمسا وكندا والصين وفنلندا وألمانيا واليابان انظر التقارير ا  45

 .والنرويج وأسبانيا وسويسرا وكذلك الردود بشأن نقل التكنولوجيا من كندا والجمهورية التشيكية وأعضاء الجماعة األوروبية
 .UNEP/CBD/COP/8/INF/ 9 من الوثيقة 82أنظر الفقرة   46
 . في االستبيان الوارد في التقارير الوطنية الثالثةLVI و LVانظر اإلطارين   47
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 السياسات المؤسسية/ةرشاديالخطوط اإل/مدونات السلوك الطوعية .4
أعد عدد من مدونات السلوك والخطوط اإلرشادية الطوعية من جانب المنظمات، مثل الحدائق النباتية ومجموعات                .68

عرض العـام للتطـورات األخيـرة علـى         ال يوضحوكما  .  ات المهنية رابطمجتمع البحث األكاديمي وال   رابطات  التربية، و 
 أعـدت هـذه    ،(UNEP/CBD/WG-ABS/5/4)المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنـافع          

 عـن طريـق االسـتجابة    الحصول وتقاسم المنافعإليجاد وعي بالحصول وتقاسم المنافع وللمساعدة على تنفيذ أحكام        المواد  
 .هاعضائة أللالحتياجات الخاص

 التطورات على المستوى الدولي بشأن مسألة متطلبات اإلفصاح  .5
 في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية

ن وخاضـع ن  ود بهـا مسـتخدم    ج أعاله، فإن أحد التدابير المعتمدة في بعض األطراف المتعاقدة التي يو           ذكركما   .69
المسبقة عن علم والشروط المتفق عليهـا تبادليـا هـو شـرط اإلفصـاح عـن       لمساندة االمتثال للموافقة     لواليتها القضائية 

 .األصل القانوني للموارد الجينية في طلبات حقوق الملكية الفكرية/مصدر/منشأ
، UNEP/CBD/WG-ABS/5/4 حسبما يرد في الوثيقة      ،وبالرغم من اعتماد متطلبات اإلفصاح في عدد من البلدان         .70

األصل القانوني للموارد الجينية والمعـارف التقليديـة        /مصدر/ر التزام دولي باإلفصاح عن منشأ     فال يوجد في الوقت الحاض    
 .المرتبطة بها في طلبات حقوق الملكية الفكرية

لم تصل إلى نتيجة المناقشات حول شرط اإلفصاح في عدد من المحافل الدولية مثل اتفاقيـة التنـوع                  حتى اآلن،   و .71
 .(WIPO)  والمنظمة العالمية للملكية الفكرية(WTO) ة العالميةالبيولوجي ومنظمة التجار

وتـرد تفاصـيل إضـافية عـن        .  لتطورات في كل من هذه المحافـل      لا موجزا   ـة عرض ـرات التالي ـتقدم الفق  .72
التطورات في إطار منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكريـة بخصـوص هـذه المسـألة فـي الوثيقـة                     

UNEP/CBD/WG-ABS/5/4/Add.1       بشـأن المسـائل المتعلقـة       لينفين المح  التي تحتوي على التطورات األخيرة في هذ 
 .بالحصول وتقاسم المنافع
 اتفاقية التنوع البيولوجي

من القسم الثاني في مبادئ بـون  ) 2)(د(16 وصفه أعاله، تنص الفقرة وردفي إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، كما    .73
 :جيهية على ما يليالتو

ينبغي أن تتخذ األطراف المتعاقدة، ومعها مستخدمو الموارد الجينية الخاضعين لواليتها القضائية، المناسب مـن               " 
التدابير القانونية أو اإلدارية أو المتعلقة بالسياسة العامة، حسب االقتضاء، لدعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علـم         

 والتي على أساسها، منحـت       تبادليا د، ووفقاً للشروط المتفق عليها    ر الذي يقدم هذه الموا    من جانب الطرف المتعاقد   
 :ويمكن لهذه البلدان أن تنظر في جملة تدابير منها . فرصة الحصول على الموارد

)...( 
 لموارد الجينية، ومنشأ المعـارف التقليديـة للمجتمعـات األصـلية         ا تدابير لتشجيع الكشف عن بلد منشأ      )2(

 "؛لملكية الفكرية حقوق اللحصول علىوالمحلية وابتكاراتها وممارساتها، وذلك في الطلبات المقدمة 
، دعا مؤتمر األطراف أيضا األطراف والحكومـات        )جيم (6/24على التوالي من المقرر     ) 2(و  ) 1(في الفقرتين    .74

حين تتعلق هـذه الطلبـات بـالموارد        ،  بهاة المرتبطة   أو المعارف التقليدي  إلى تشجيع الكشف عن بلد منشأ الموارد الجينية         
 ، بوصف ذلك إسـهاما    المعارف التقليدية المرتبطة أو باستخدام الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها           الجينية أو   
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فقـة علـى   اسـها الموا ت علـى أس منحالتي تبادليا  في تتبع االمتثال للموافقة المسبقة عن علم وللشروط المتفق عليها       ممكنا
 .الحصول على تلك الموارد

مية للملكية الفكرية إلى إعداد دراسة تقنية بشـأن األسـاليب          لوفي نفس المقرر، دعا مؤتمر األطراف المنظمة العا        .75
ءات  في طلبات بـرا    لإللزام باإلفصاح التي تتمشى مع االلتزامات المترتبة على المعاهدات التي تدير شؤونها تلك المنظمة،             

وفـي اجتماعـه   .   السابعهاجتماعية وقدمت إلى مؤتمر األطراف في واستجابة لهذا الطلب، أعدت الدراسة التقن    .  االختراع
، السابع، الحظ مؤتمر األطراف مع التقدير الدراسة التقنية بشأن متطلبات اإلفصاح عن الموارد الجينية والمعارف التقليديـة               

حقـوق  مية للملكية الفكرية واعتبر أن الدراسة ستكون مفيدة عند النظر في جوانـب  لمة العا  التي أعدتها المنظ   وهي الدراسة 
 .في تدابير المستخدمينالمتصلة بالتجارة ية كرالملكية الف

بخصـوص  لمسـائل  ابحث  المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى      أيضا  في اجتماعه السابع، دعا مؤتمر األطراف       و .76
،  في طلبات الحصول على حقوق الملكيـة الفكريـة  فصاحى الموارد الجينية ومقتضيات اإل  بين الحصول عل   العالقة المتبادلة 

المقرر ( لها   أال يكون منافيا   هذا العمل أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي و       ساندومع األخذ في الحسبان الحاجة إلى ضمان أن ي        
والمنظمـات   (UNCTAD)تمر األمم المتحدة للتجـارة والتنميـة        ودعا مؤتمر األطراف أيضا مؤ    ).  8، الفقرة   )هاء(7/19

 إلى دراسة المسائل المتعلقة باإلفصاح عن منشأ الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطـة              ،الدولية األخرى ذات الصلة   
ـ من   9فقرة  ال (تفاقية التنوع البيولوجي  مساند ألهداف ا  بها في طلبات حقوق الملكية الفكرية، بشكل         وقـد  ).  س المقـرر  نف

ن، علـى التـوالي، اسـتجابة       ين الدراست يت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية هات          أجر
 . إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن الدراستينما وقدلهاتين الدعوتين

 ةواصـل أو م /المحافل ذات الصلة إلى معالجـة و       "ألطراف  ، دعا مؤتمر ا   )دال (8/4المقرر  (في اجتماعه الثامن     .77
إلى التأكد مـن    حقوق الملكية الفكرية، مع مراعاة الحاجة       عملها بصدد المسائل التي تخص اشتراطات اإلفصاح في طلبات          

 ".5، الفقرة 16معها، وفقا للمادة  وال يتعارضتفاقية االأهداف يدعم أن هذا العمل 
العرض العام للتطورات األخيرة على المستويات الوطنية واإلقليميـة         يصف   . ية للملكية الفكرية  في المنظمة العالم   .78

العمل الذي قامت به المنظمـة      يصف   ،(UNEP/CBD/WG-ABS/5/4/Add.1)والدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع      
لعالقات المتبادلة بين الحصـول علـى المـوارد          مؤتمر األطراف إلى بحث مسألة ا      ةالعالمية للملكية الفكرية استجابة لدعو    

وترد اقتراحات منفصلة قدمتها الجماعة األوروبية ودولها األعضاء وسويسرا، على التـوالي            .  الجينية ومتطلبات اإلفصاح  
 . الوثيقة نفسي، ترد أيضا بمزيد من التفصيل فيدوللمعالجة مسألة اإلفصاح على المستوى ال

، قدم عدد من المقترحـات  العرض العام المذكور أعاله في  بالتفصيل  كما ورد وصفه     . لعالميةفي منظمة التجارة ا    .79
 التابع لمنظمة التجارة العالمية بخصوص العالقة     "تريبس" وتم مناقشتها من جانب الدول األعضاء في مجلس          1999  سنة منذ

 .ينالمحتمل بين االتفاقأكثر الصراع  واتفاقية التنوع البيولوجي وبتحديد "تريبس"بين اتفاق 
يقترح واحد من آخر المقترحات وهو مقدم من البرازيل، الصين، كولومبيا، كوبا، إكوادور، الهند، باكستان، بيرو،                .80

 إلدماج متطلبات اإلفصـاح     "تريبس"، يقترح إدخال تعديل على اتفاق       2006حزيران  /تايلند، تنزانيا وجنوب أفريقيا في يونيو     
 للموافقة المسبقة عن علم،     إثباتة بها في طلبات براءات االختراع مع        طية والمعارف التقليدية المرتب   جيند ال عن منشأ الموار  

، أعربت بلدان إضافية عن تأييـدها     2007حزيران  / في يونيو  "تريبس"  وفي اجتماع الحق لمجلس       48.ضمان تقاسم المنافع  و
وبالرغم مـن أن ذلـك     . ألفريقية وأعضاء مجموعة البلدان األقل نموا     لهذا االقتراح، بما فيها فنزويال، وأعضاء المجموعة ا       

                                                
، IP/C/W/474، و TN/C/W/41/Rev.2، و WT/GC/W/564/Rev.2لمزيد من التفاصيل، انظر الوثائق   48
 .IP/C/W/474/Add.2، و TN/C/W/41/Rev.2/Add.2، و WT/GC/W/564/Rev.2/Add.2 و



UNEP/CBD/WG-ABS/5/3 
Page 19 
 

 

 ويشكل أيضا أحد مسائل التنفيذ العالقة في سياق برنامج عمـل الدوحـة،   "تريبس" جدول أعمال مجلس علىا دائميشكل بندا  
  .ئج مهمةفلم يتم بعد التوصل إلى نتا

ل للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها الفجوات المحتملة المتعلقة بتدابير مساندة االمتثا .6
 يةقضائواليتها الن لوضعيخن وتبادليا في األطراف التي يوجد بها مستخدم

 نوضـع يخن  يألمانة بخصوص التدابير التي اتخذتها األطراف التي لديها مستخدم        لاستنادا إلى المعلومات المتاحة      .81
تمدت بعض  موافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا، يبدو أن األطراف اع           ية لمساندة االمتثال لل   قضائواليتها ال ل

 .1-19، و 4-16، و 3-16، و 7-15ا لتنفيذ التزاماتها بموجب المواد التدابير الملزمة قانون
.  الفكريـة األصل القانوني في طلبات حقوق الملكيـة      /المصدر/وركزت المناقشات على مسألة اإلفصاح عن المنشأ       .82

وتتفـاوت  .  متطلبات اإلفصاح في قوانينها الوطنية لبراءات االختـراع        بعض البلدان  أدخلوكما ظهر من الفقرات السابقة،      
شرط دولـي   حتى اآلن    ال يوجد    ولغياب توافق في اآلراء حول فائدة اإلفصاح،      .  هذه األحكام بدرجة كبيرة فيما بين البلدان      

 .لإلفصاح
 علـى تقيـيم     ن لواليتها القضـائية   وضعيخن  يلمبادرات التي اتخذتها األطراف التي لديها مستخدم      ركزت أغلبية ا   .83

 وزيادة الوعي لدى المستخدمين بخصوص أحكام الحصول وتقاسم المنـافع         ،مستوى الوعي لدى أصحاب المصلحة المعنيين     
 .في االتفاقية ومبادئ بون التوجيهية وإجراء مشاورات من أجل تطوير السياسة

سلوك ال مدوناتمن جانب مجموعات من المستخدمين إلعداد خطوط إرشادية و        أيضا  وقد اتخذ عدد من المبادرات       .84
.   في االتفاقيـة   الحصول وتقاسم المنافع  مع االمتثال ألحكام     الحصول وتقاسم المنافع  لمساعدة المستخدمين على القيام بأنشطة      

وبالتالي ال يمكـن    .  أن هذه المبادرات هي مبادرات طوعية     غير  .   السلوك فهي توفر األساس ألفضل الممارسات ومعايير     
فهـي تـوفر   .  إنصاف في الحاالت التي يختار فيها المستخدم عدم االلتزام بالخطوط اإلرشاديةإنفاذها وال تقدم للمقدمين أي  

ـ   إرشادات وبالتالي ال تخضع للرصد، وذلك بالرغم من أن بعض وكاالت تمويل البحوث وم              ث والشـركات   ونظمـات البح
نص على الرصد أو التحقـق       ونظرا لعدم وجود  .   المنح والمشاريع اإلنمائية   لموافقة على  في عملياتها ل   تستعين بها التجارية  

 تقدم حافزا   مبادراتأن هذه ال   وبينما يقول البعض  .   مدى فاعليتها  شكك البعض في  من االلتزام بها من جانب أطراف ثالثة،        
، ينظر إليها بشيء من الشك البعض اآلخر الذي يؤمن بضرورة وجود التزامات             تزامات القانونية لة ال تقدمها اال   مفيدا ومرون 

 .أشد قوة
وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، قدمت األطراف في تقاريرها الوطنية الثالثة تعليقات كثيرة يبدو أنهـا تشـير إلـى                    .85

وقد قدمت هـذه   .   وبرنامج العمل  16من أجل التنفيذ الفعال للمادة      وطني والدولي   على المستويين ال  لمزيد من العمل    الحاجة  
والحظ بعض األطراف أيضا أنـه بينمـا تـم تنفيـذ            .  التعليقات من األطراف البلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء        

تنفيـذ  على   ومقصود أي تركيز صريح     يكن بها األنشطة واإلبالغ عنها حسب المطلوب، إال أنها كانت أنشطة عارضة ولم            
 . وبرنامج العمل16المادة 

وأشار عدد من األطـراف إلـى       .  وتشمل العقبات الرئيسية المحددة عدم وجود القدرات البشرية والموارد المالية          .86
حصـول  تشريع، مما جعل البعض منها يشير صراحة إلى غياب التشريع بشأن ال   ف المؤسسي بما في ذلك عدم وجود        الضع

وأشارت أيضا إلى عدم وجود القدرة على التكيف مع التكنولوجيا وكـذلك عـدم   .  على الموارد الجينية، ضمن أمور أخرى     
 .توافر المعلومات والمعارف

أشار عدد من األطراف من البلدان النامية إلى المستوى المتدني لنقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمـة والتعـاون                   .87
الدولي، مع تركيز طرف واحد على الحاجة لألطراف من البلدان المتقدمة إلى تعديل سياساتها لنقل التكنولوجيـا          التكنولوجي  
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األسـاس   بـدال مـن   على أساس تفضـيلي حتى يتم نقل التكنولوجيات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام      
وحدد طرف آخر براءات    .   في إطار االتفاقية   اول ونقل التكنولوجي  آللية الحص " األولي الطابع"آخر  ، والحظ طرف    التجاري

 .الرسوم كحاجز على النقل الفعال للتكنولوجيات الحديثة إلى البلدان الناميةفي  المغاالةاالختراع و
 األصل القانوني/المصدر/شهادة معترف بها دوليا للمنشأ )ب(

شروط تكليف الفريق العامل الـواردة  (ي إدراجها في النظام الدولي تشمل قائمة العناصر التي نظر الفريق العامل ف    .88
 :ما يلي) 13(، تشمل تحت الفقرة ))د(، المرفق، )دال (7/19في المقرر 
 ".أو األصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية/مصدر/شهادة معترف بها دوليا لمنشأ "

إنشـاء فريـق مـن الخبـراء        "  )جيم( 8/4من المقرر   ) 1(ؤتمر األطراف في الفقرة      اجتماعه الثامن، قرر م    في .89
وغرض لشكل، على مدى استصوابها، وذلك بالنسبة  ، دون إصدار حكم مسبق    صياغة خيارات محتملة  ستكشاف و التقنيين، ال 
ـ  هاتطبيقإمكانية   وتحليلاألصل القانوني،   /المصدر/للمنشأا  دوليمعترف بها   ، شهادة   واستخدام  هـا تكاليفجـدواها و  ، و ا عملي
وعلى فريق الخبراء أن يقدم إسـهاما تقنيـا للفريـق           .   من االتفاقية  )ي( 8 والمادة   15تحقيق أهداف المادة    بغية  ،  ومنافعها

 : بالحصول وتقاسم المنافع، وسيعمل وفقا لشروط التكليف التاليةالعامل المخصص المفتوح العضوية المعني
األصل القانوني، وأهدافها   /المصدر/المنطقي المحتمل للشهادة المعترف بها دولي للمنشأ      النظر في السبب     )أ("

 والحاجة إليها؛
 تحديد الخصائص والسمات المحتملة لمختلف خيارات هذه الشهادة المعترف بها دوليا؛ )ب("
 الخيارات وذلك من    األصل القانوني وآثار كل خيار من     /المصدر/تحليل الفروق بين خيارات شهادة المنشأ      )ج("

 من االتفاقية؛) ي (8 والمادة 15أجل تحقيق أهداف المادة 
 ومنافع مختلـف     وتكاليف وجدواهاتطبيق العملي،   بيان التحديات المرتبطة بالتنفيذ، بما في ذلك إمكانية ال         )د("

 ."ألخرىالخيارات، بما في ذلك المساندة المتبادلة والتوافق مع االتفاقية واالتفاقات الدولية ا
األصل القانوني في ليما، من     /المصدر/ المعني بالشهادة المعترف بها دوليا للمنشأ      ينفريق الخبراء التقني  عقد اجتماع    .90
 .الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي) جيم (8/4، وفقا للمقرر 2007كانون الثاني / يناير25 إلى 22
 1يين إلى تقديم معلومات وإرشادات استجابة لكل عنصر من العناصر الواردة في الفقـرة            سعى فريق الخبراء التقن    .91

ويعكس تقرير االجتماع نتـائج المناقشـات دون اإلخـالل بمـدى          .  ، الصادر عن مؤتمر األطراف    )جيم (8/4من المقرر   
 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/2استصواب الخيارات أو بالموافقة على خيار محدد، وهو متاح في الوثيقة 

  الفجواتسدشهادة معترف بها دوليا كأداة محتملة ل
 بمجـرد  النظم القانونية الوطنية ليست بمفردها كافية لضمان تقاسم المنـافع "كما اقترح فريق الخبراء التقنيين، فإن     .92

 مـن نظـام أوسـع نطاقـا         وفي هذا الصدد، يمكن أن تكون الشهادة، باعتبارها جزءا        .  بلد المقدم مغادرة الموارد الجينية ل   
 ".للحصول وتقاسم المنافع، أن تكون أداة مهمة لتقليل هذا القيد

وتتمثل أحد الفجوات في النظام القائم للحصول وتقاسم المنافع في الصعوبة التي تواجهها بلدان المقدم فـي رصـد               .93
داة لمعالجة هذه   كأوليا  دواقترحت شهادة معترف بها     .  الموارد الجينية بمجرد مغادرة الموارد الجينية للبلدان التي توجد فيها         

ومن بين األهداف الكثيرة التي حددها فريق الخبراء التقنيين، فإن الشهادة يمكن أن تساند االمتثال للقانون الـوطني                  .  الفجوة
 .عوتسهل التعاون في رصد وإنفاذ ترتيبات الحصول وتقاسم المنافوالشروط المتفق عليها تبادليا وتمكن 
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ضـمان امتثـال أكبـر لمتطلبـات     أيضا يمكن أن تشمل مزايا اعتماد الشهادة    "وكما ذكر فريق الخبراء التقنيين،       .94
االتفاقية، والمساعدة في التقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف                

 ." التعاون فيما بين مختلف الواليات القانونيةالتقليدية المرتبطة بها، وتيسير
 الرصد واإلنفاذ وتسوية المنازعات )ج(

دعي الفريق العامل إلى النظر في كيفية معالجة النظام الدولي للرصد واإلنفاذ وتسوية المنازعات باإلشارة، ضمن                 .95
صر المطروحة لنظر الفريق العامـل، وفقـا        من قائمة العنا  ) 22(، و   )21(،  )20(،  )19(،  )8(أمور أخرى، إلى العناصر     

 :)د(، المرفق، )دال (7/19 تكليف الفريق العامل الواردة في المقرر طلشرو
إجراءات لتيسير تشغيل النظام على المستويات المحلية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية، مـع      )8("

ة في الموقع وما يتصل بها من معارف تقليدية، عبر الحـدود  األخذ في الحسبان طبيعة توزيع بعض الموارد الجيني    
 ؛الوطنية

 ؛وسائل مساندة تنفيذ النظام الدولي في إطار االتفاقية )19(
 ؛نفاذالرصد واالمتثال واإل )20(
 ؛أو التحكيم، عند االقتضاء/تسوية المنازعات و )21(
 ".ر االتفاقيةالقضايا المؤسسية لمساندة تنفيذ النظام الدولي في إطا )22(

فـي سـياق االمتثـال    ) 1( :وفي إطار هذا القسم، سيتم النظر في الرصد واإلنفاذ وتسوية المنازعات في حـالتين   .96
 سينظر إلى الرصد    )2(؛ و   لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع في بلدان المقدمين واالمتثال لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع           

 .ي سياق تطبيق النظام الدوليواإلنفاذ وتسوية المنازعات ف
 الرصد واإلنفاذ وتسوية المنازعات المتعلقة باالمتثال لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع  )1(

 المقدمين وبالنسبة لالمتثال لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع في بلدان
ن لواليتهـا  يخضـعو ن يتي لديها مستخدماستنادا إلى دراسة بشأن تدابير اإلنصاف اإلدارية والقضائية في البلدان ال    .97

 يبحث هذا القسم الفرعي بتحديـد أكبـر   49القضائية وفي االتفاقات الدولية التي أعدها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في كندا،           
ـ تقاسم المنافع فـي بلـد المقـدم أو    تدابير اإلنصاف اإلدارية والقضائية في حاالت انتهاك االمتثال لتشريع الحصول و           د لعق

 .الحصول وتقاسم المنافع من جانب مقدم المورد الجيني أو مستخدمه
 االمتثال لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع في بلدان المقدمين .1

 ة الوطنية للحصول وتقاسم المنافععرض عام لتدابير االمتثال القائمة في األنظم
 بصـفة عامـة     UNEP/CBD/WG-ABS/5/4وثيقـة   تتضمن تدابير الحصول وتقاسم المنافع التي تم بحثها في ال          .98

المخالفـات،  /وحسب البلد، فقد تشمل هذه األحكـام الرصـد، واإلبـالغ، واإلنفـاذ، واالنتهاكـات              .   تعالج االمتثال  اأحكام
 .العقوبات، وحل المنازعات/والجزاءات

                                                
 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/3تاحة في الوثيقة الدراسة م  49
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وتشمل .  دابير الحصول وتقاسم المنافعوال يوجد إال تدابير قليلة تعالج الرصد، واإلبالغ واإلنفاذ لضمان االمتثال لت            .99
اآلليات التي أنشأتها بلدان معينة تعيين المفتشين، وإشراك المجتمع المدني ألغراض متطلبات الرصد واإلبـالغ المفروضـة    

 50 .على المستخدمين
حصـول غيـر     ألحكام التشريع، واللوائح أو الخطوط اإلرشـادية وأي          مخالفة إلى أن أي     موماوتشير التدابير ع   .100

وعالوة على ذلك، تشير تدابير كثيرة إلـى أن عـدم   .  اتعقوب عليه وقعلموارد الجينية أو البيولوجية  ستعلى ا مرخص به   
وباإلضافة إلى ذلك، تنص تدابير معينـة       .  اتعقوب عليه أيضا    وقعاالمتثال ألحكام اتفاق يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع ست       

لتصـريح  ديم شخص لوثائق أو معلومات خاطئة أو مضللة لغرض الحصول على طلب إذن             ات في حالة تق   عقوب توقيععلى  
عرقل ممارسة مفتش   يأو  / و 51)كوينزالند في أستراليا، إثيوبيا، بنما، جنوب أفريقيا وأوغندا       مثل والية    (خاص بجمع الموارد  

 .52)مثل أفغانستان(ما لسلطاته أو واجباته 
 ومصادرة 54،)اتغرام من ال  درجاتفي بعض الحاالت، تتضمن     ( وغرامة   53مكتوبات بين تحذير    عقوبوتتراوح ال  .101

 وحظر القيام بالتنقيب البيولـوجي      57 أو ترخيص الحصول أو إلغاء االتفاق،      تصريح وإلغاء   56 وتعليق بيع المنتج،   55العينات،
 59 . وأخيرا السجن58الموارد الجينية،التنقيب على و

                                                
، يجب أن يحتفظ حائزي 19-أ-8على سبيل المثال، في أستراليا، بموجب لوائح حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي، القسم   50

 أحكام تفصيلية  من قانون التنوع البيولوجي في والية كوينزالند على8ويحتوي الجزء .  التصريح على سجالت بالعينات المأخوذة
 من 20وتنص المادة .  وينص على تعيين مفتشين ويسرد تفاصيل عن سلطات وواجبات هؤالء المفتشين.  بشأن الرصد واإلنفاذ

مرسوم كوستاريكا على أن المكتب التقني سيقوم بمهام التدقيق والمراقبة من خالل عمليات تفتيش في الموقع الذي منح التصريح 
 من اإلعالن اإلثيوبي أيضا على أن السلطة الوطنية المختصة ستقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقات الحصول من 20م وينص القس.  بصدده

خالل، ضمن جملة أمور، تقارير التفتيش وتقارير مرحلية دورية وتقارير الحالة من جانب حائزي تصاريح الحصول والمؤسسات ذات 
 من الخطوط 27وفي حالة الفلبين، يشير القسم .  حوث ورصد تنفيذ اتفاقات الحصولالصلة المعينة لمصاحبة الجمع والمشاركة في الب

 23ويذكر القسم .  اإلرشادية للتنقيب البيولوجي إلى أن الحكومة تشجع دور المجتمع المدني في رصد تنفيذ أنشطة التنقيب البيولوجي
 أن بعض الوزارات 27وأخيرا، يذكر القسم .  وكاالت المنفذة المعنيةأيضا أن على مستخدم الموارد أن يقدم تقريرا مرحليا سنويا إلى ال

الفلبينية قد تساعد الوكاالت المنفذة في رصد االختراعات والتسويق التجاري الذي يتم في بلدان أجنبية من خالل السفارات والبعثات، 
ت الرئيسية، بالتعاون مع السلطة الوطنية المختصة، من اللوائح األوغندية على أن الوكاال) ب)(3(7وينص القسم .  ضمن جملة أمور

ولكنه ال ينص على أي تفاصيل بالنسبة " تطبيق واستخدام الموارد الجينية المنقولة من أوغندا والمودعة خارج أوغندا"ستقوم برصد 
بيئة في فانواتو يتطلب، كشرط لموافقة من قانون ال) ج)(6(34وتجدر اإلشارة إلى أن القسم .  لطريقة القيام بذلك أو باآللية ذات الصلة

" ينشأ نظام للرصد والتدقيق للتحقق من جميع األنشطة التي يقوم بها مقدم الطلب"السلطة الوطنية المختصة على التنقيب البيولوجي، أن 
 .ولكنه ال ينص على أي تفاصيل إضافية بخصوص اآللية

من ) ح(51من اإلعالن اإلثيوبي؛ والقسم ) ب)(1(35وينزالند؛ والقسم  من قانون التنوع البيولوجي في ك52انظر المادة   51
 .من اللوائح األوغندية) 2(26من قانون التنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا؛ والقسم ) أ(93المرسوم البنمي؛ والمادة 

 .من قانون البيئة األفغاني) 3(1، الفقرة 73انظر القسم   52
؛ والبرازيل في القسم )الذي يتخذ شكل أمر باالمتثال(من قانون البيئة ) 1(، الفقرة 72في القسم كما هو الحال في أفغانستان   53

 .من المرسوم البنمي) أ(52من اإلعالن اإلثيوبي؛ وبنما في القسم ) 2(16من القانون المؤقت؛ وإثيوبيا في القسم ) أوال)(1(، الفقرة 30
؛ والقانون )1(، الفقرة 73مثل قانون البيئة األفغاني، في القسم (ت من الغرامات تنص بعض التدابير على مبلغ محدد أو درجا  54

؛ واإلعالن 56 و 55؛ القانون الهندي للتنوع البيولوجي، في القسمين )2(والفقرة ) ثانيا)(1(، الفقرة 30البرازيلي المؤقت، القسم 
؛ 32؛ وقانون البيئة في فانواتو في القسم 26ئح األوغندية في القسم ؛ واللوا24؛ واللوائح الكينية في القسم 35اإلثيوبي، في القسم 

مثل مرسوم (، بينما تشير تدابير أخرى إلى كيفية احتساب هذه الغرامة )وقانون التنوع البيولوجي في فنزويال، العنوان الحادي عشر
 )).أ(44 وقانون التنوع البيولوجي في بوتان، القسم 28كوستاريكا، القسم 
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 تخـول   وفي هذا الصدد،      60. المنازعات، مثل الخطوط اإلرشادية الفلبينية     تسويةت  وتتناول أحكام معينة أيضا آليا     .102
 فـي النظـر فـي      تتمتع باالختصـاص  ات قضائية   هيئ  وعينت 61اتعقوب ال بفرضبعض البلدان السلطة الوطنية المختصة      

ض التدابير أيضا علـى     ، تنص بع  ألي جرم  شركة   ابكتراوفي حالة   .  62المنازعات المتعلقة بنظام الحصول وتقاسم المنافع     
 63. يكون مسؤوال ويعاقب بناء على ذلكجرمأن كل شخص مسؤول في الشركة وقت ارتكاب ال

ة، مثل األثـر  حددوتصرح بعض التدابير أيضا بتقييد منح الحصول األولي أو تغيير اتفاق الحصول، في ظروف م             .103
 64.اك القيم الثقافية في المجتمعاتالضار الكبير على البيئة أو التهديد بالتآكل الجيني أو انته

بالرغم من أن التدابير الوطنية للحصول وتقاسم المنافع تنص على بعض التدابير، على النحو الوارد وصفه أعاله،                  .104
 .الموارد الجينيةلبلد المقدم ومعه لمستخدم اإال أنه قد يكون من الصعب إنفاذ هذه التدابير بمجرد مغادرة 

 ن لواليتها القضائيةوضعيخن يالمتاحة في البلدان التي لديها مستخدمتدابير اإلنصاف 
فإن عددا  على النحو المبين في القسم أعاله بشأن االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا،                  .105

لية مـن زيـادة وعـي المسـتخدمين     ن لواليتها القضائية ما زال في المراحل األووضعيخن  يمن البلدان التي لديها مستخدم    
عدم نصاف اإلدارية والقضائية بخصوص     ألمانة، فإن تدابير اإل   لواستنادا إلى المعلومات المتاحة     .  المحتملين للموارد الجينية  

ن لواليتهـا  وضـع يخن ياالمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا في البلدان التـي لـديها مسـتخدم           
 .ضائية، اقتصرت على التدابير السارية في حاالت عدم االمتثال لمتطلبات اإلفصاح في طلبات براءات االختراعالق

، واسـتنادا إلـى     على السواء في الوقت الحاضر، وبالرغم من االعتراف بأن جميع البلدان هي مستخدمة ومقدمة              .106
ووفقا للدراسة التي أجراها االتحـاد الـدولي لحفـظ          .  لمستخدمينلتدابير  لم يعتمد أي     أي بلد    أنالمعلومات المتاحة، يبدو    

سـم  الطبيعة في كندا، يبدو أن النرويج هي البلد الوحيد الذي وضع شرطا محددا ينادي باالمتثال لمتطلبـات الحصـول وتقا    
 إلـى تلبيـة     الذي يسـعى   مشروع القانون النرويجي االقتراح القانوني الوحيد المنشور      " ويمثل.  المنافع في بلدان المقدمين   

وينص بالتحديد على أن استخدام الموارد الجينية في النرويج التي تأتي من بلدان منشـأ    .  7-15االلتزام األساسي في المادة     
 وبالتحديـد متطلبـات   –يمكن أن يحدث فقط إذا امتثل المستخدم للمتطلبات في هـذه البلـدان    آخرين  أخرى أو من مقدمين     

                                                                                                                                                       
؛ واإلعالن اإلثيوبي، القسم )ثالثا(1، الفقرة 30؛ واللوائح البرازيلية، القسم )ب(44ثل قانون التنوع البيولوجي في بوتان، القسم م  55

 .117؛ وقانون التنوع البيولوجي في فنزويال، القسم 25؛ واللوائح األوغندية، القسم )1(35
 .ون المؤقتمن القان) 5(1، الفقرة 30مثل البرازيل، في القسم   56
كما هو الحال في معظم البلدان، بما فيها على سبيل المثال، أفغانستان، بوتان، البرازيل، كوستاريكا، إثيوبيا، الهند، كينيا، بنما،   57

 .جنوب أفريقيا وأوغندا
 .من المرسوم البنمي) د(52مثل بنما، في القسم   58
انظر مثال، قانون البيئة األفغاني، .  اوح بين عدة أشهر إلى عدة سنواتتحدد البلدان التي تنص على السجن فترة زمنية تتر  59

؛ وقانون التنوع البيولوجي في 24؛ واللوائح الكينية، القسم )د)(أ(44؛ وقانون التنوع البيولوجي في بوتان، القسم )1(، الفقرة 73القسم 
 .32البيئة في فانواتو، القسم ؛ وقانون 26؛ واللوائح األوغندية، القسم 102جنوب أفريقيا، القسم 

 .، من الخطوط اإلرشادية الفلبينية مسألة تسوية النزاعات30يغطي القسم   60
 ).ب(52 والمرسوم البنمي، القسم 60مثل اللوائح البوليفية، القسم   61
؛ وقانون التنوع 53-52؛ وقانون التنوع البيولوجي الهندي، القسمين 48مثل قانون التنوع البيولوجي في بوتان، القسم   62

 ..27؛ واللوائح األوغندية، القسم 96 إلى 94البيولوجي في جنوب أفريقيا، األقسام من 
 . من قانون البيئة األفغاني75 من قانون التنوع البيولوجي الهندي والقسم 57انظر مثال القسم   63
 .16؛ وقواعد التنوع البيولوجي الهندية، القسم )1(21القسم ؛ واإلعالن اإلثيوبي، 71انظر مثال، قانون البيئة األفغاني، القسم   64
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وبالرغم من أن هذا القانون ال ينص على        .  لشروط المتفق عليها تبادليا   على ا  عن علم ومحتويات أي اتفاق       الموافقة المسبقة 
 65 .ات فيه توفر نوعا آخر من آثار اإلنصاف المحتملةعقوبإي تدابير لإلنصاف، فإن أحكام ال

التـدابير  ل وتقاسم المنـافع و    وفي غياب عقد للحصو   متطلبات الحصول وتقاسم المنافع،     في حاالت عدم االمتثال ل     .1
، يكون توافر تدابير اإلنصـاف      افعنالمعتمدة في بلدان المستخدمين لضمان امتثال المستخدمين لمتطلبات الحصول وتقاسم الم          

 . أدناه2حث لتوافر تدابير اإلنصاف في القسم بوفي حالة وجود اتفاق للحصول وتقاسم المنافع، يرد .  ليس واضحا
على تدابير اإلنصاف في حـاالت انتهـاك        تنص  بعض القوانين الوطنية للحصول وتقاسم المنافع       ن  بالرغم من أ  و .2

، فمن الصعب إمكانية حصول مقدم الموارد على تدابير اإلنصاف بمجرد مغادرة            االمتثال لمتطلباتها للحصول وتقاسم المنافع    
 . عبر الحدودالموارد الجينية بلد المقدم كما في حالة جميع مطالبات المعامالت

بعـد  بلد المقدم، من المرجح أن تنشأ مشاكل إنفاذ وخصوصـا      ضد مستخدم ما في      وفي حالة إصدار حكم قضائي     .107
وهناك حاجة إلـى مزيـد مـن البحـث          .  تم الحصول عليها وهذه الموارد بلد المقدم      مغادرة مستخدم الموارد الجينية التي      

 .بخصوص المسائل المرتبطة بإنفاذ األحكام القضائية األجنبية
 االمتثال لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع .2

 .لحصول وتبادل المنافعاعقد مخالفة االمتثال لسيختلف هذا الوضع في حاالت  .108
 ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع في العادة المسائل المرتبطة باالمتثال وتحدد تدابير اإلنصاف السارية فـي                تعالج .109

وستقدم الدراسة الجارية بشأن ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع معلومـات عـن كيفيـة معالجـة            .   االمتثال مخالفةحاالت  
 . العقدخرقتدابير اإلنصاف في حاالت وسائل االمتثال ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع في مختلف القطاعات لم

تدابير اإلنصاف اإلدارية والقضائية الموجودة في البلدان التـي لـديها           " الدراسة التي أجريت بشأن      أوضحتوكما   .110
م المنـافع    أن تنفيذ الحصول وتقاس    اممو كان من المفترض ع    ،"ن لواليتها القضائية وفي االتفاقات الدولية     وضعيخن  يمستخدم

 :يا جزئصحيحهذا االفتراض "وكما ذكر في الدراسة، فإن .  قداعتوإنفاذه وتدابير اإلنصاف ستستند إلى قانون ال
 ؛"غير مبهمة وقابلة لإلنفاذ"تدابير اإلنصاف عندما تكون شروط العقد قانون التعاقد سينص على  •
ـ     اعتالقانون  ينص  ة، قد   امضحتى في الحاالت التي تكون فيها بعض أجزاء العقد غ          • ك علـى تـدابير     قـد مـع ذل

كانت الشروط التي توجب اإلنصاف غير مبهمة وتحـدث  محددا في العقد، وإذا اإلنصاف تدبير اإلنصاف، إذا كان  
 ؛بالفعل

، قد ينص العقد مباشرة على تـدابير اإلنصـاف فـي    غامضةحتى في الحاالت التي تكون فيها بعض أجزاء العقد    •
ـ  التسـوية ألطراف باللجوء إلى التحكيم أو السبل األخرى لالحاالت التي تلزم ا    المحكّـم أو  ات، وإذا شـعر  منازع

 66." لتمكين حلهايةكافبدرجة الوسيط بأن الحالة واضحة 

نظام الحصول وتقاسم المنـافع، مثـل التفسـيرات         في  غموض  جوانب ال  مؤلف الدراسة، فإن     أشارغير أنه، كما     .111
 يمكن أن تسبب مشاكل في المحاكم والهيئات األخرى التـي تحـاول تفسـير          ،15ية في المادة    المختلفة للمصطلحات الرئيس  

 .لحصول وتقاسم المنافعبصدد اأو تنص على تدابير اإلنصاف /التزامات الحصول وتقاسم المنافع و

                                                
تدابير اإلنصاف اإلدارية والقضائية الموجودة في البلدان التي لديها مستخدمين يخضعون لواليتها القضائية وفي االتفاقات "انظر   65

 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/5/3المتاحة في الوثيقة " الدولية
ارية والقضائية الموجودة في البلدان التي لديها مستخدمين يخضعون لواليتها القضائية وفي االتفاقات تدابير اإلنصاف اإلد"  66

 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/5/3 من الوثيقة 1-5المتاحة في القسم " الدولية
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 : استنتاجات نفس الدراسةيرد بإيجاز فيكما بصفة جوهرية، وو .112
ان المستخدمين على طائفة من خيارات اإلنصاف التي قد تعمل على نحو جيد فـي               يحتوي القانون الوطني في بلد    "

وظيفيـة  معالجة دعاوى الحصول وتقاسم المنافع من جانب بلدان المصدر والمقدمين اآلخرين، غير أن هناك فجوة   
 ذات المنشأ   لجينية  لموارد ا لزم مستخدمي ا  في الوقت الحاضر، لم يعتمد أي بلد أي قانون ي         ف.  منع تطبيقها تأساسية  

لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع في بلدان المصدر، بما في ذلك الموافقة المسـبقة عـن علـم             األجنبي باالمتثال   
ي في بلد المستخدم، إال إذا حصل       نونيعني أن المستخدم لن يخضع إلجراء قا      هذا  و.  والشروط المتفق عليها تبادليا   

إذا اتخذ بلد المصدر أو أي مقدم آخر إجراءا إلنفـاذ هـذا العقـد فـي بلـد         على عقد للحصول وتقاسم المنافع، و     
 .المستخدم

 :في حالة وجود عقد ما، سيواجه بلد المصدر تحديان أساسيين وهما"
ة بين جميع األطراف التجاريـة      ائعشالمعلومات وجمع األدلة    الالتحدي المتعلق بالتكاليف والحصول على       •

 ذي يتخذ فيه اإلجراء؛التي ال تتواجد في البلد ال
 أو غير أي محكمة أو هيئة تحكيم بشكل كاف لتمكين تمثل في التأكد من أن العقد واضح ومحدد    التحدي الم  •

 .تتوصل إلى قرار غير مبهمذلك من تدابير اإلنصاف أن 

بير وحمايـات   إلى تدااللجوءهناك عوامل كثيرة تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع تقترح أن األطراف قد تحتاج إلى    "
 مـن بلـدان المصـدر       اخاصة من أجل استعمال قوانين وعمليات اإلنصاف الوطنية، بما في ذلك حقيقة أن كثير             

 مطولة في بلد آخر للحصـول علـى         خوض دعوى ها األموال والخبرة والقدرة على      ستعوزوالمجتمعات التقليدية   
نظام القانوني ذي الصلة، وفـي وضـع أفضـل          ، وأكثر دراية بال    تمويال  أفضل كيان ربما كان  جبر تعويضي من    

 .ة قانونيدعوىللمشاركة في 
وفي الحاالت التي ال يوجد فيها عقد، ال يوجد في الوقت الحاضر أي أساس قانوني يمكن بموجبه تأكيـد دعـاوى    "

حيد إذا  ويحدث االستثناء الو  .  في أي بلد  مؤسسات الفصل   غيرها من   تدابير اإلنصاف في المحاكم أو الوكاالت أو        
ظـل فـي بلـد      يألن مستخدم بعـض أصـوله أو أنشـطته          (كان بلد المصدر لديه والية قضائية على المستخدم         

 67").المصدر

 في بلد المقدم، وبالتالي ال توجد متطلبات للحصـول  الحصول وتقاسم المنافعد نظام   ووجعدم  حاالت  وأخيرا، وفي    .113
 الحصول وتقاسم المنـافع  أحكام تنفيذ بين المقدم والمستخدم، ال يمكن امات قانونيةالتزلم يتم االتفاق على ما وتقاسم المنافع و  

 . في االتفاقيةمنصوص عليهاال
 المتثال لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة باالفجوات المحتملة  .3

 أو لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع
 ورد ذكره وكما  .  في بلدان المقدمين  الحصول وتقاسم المنافع     تدابير   إن تدابير الرصد واالمتثال ضعيفة في غالبية       .114

ولـم تعتمـد   .  أعاله، ما زال عدد من األطراف في مرحلة زيادة وعي مجتمعات المستخدمين فيها على المستوى الـوطني   
ادليا مـن   أي تدابير لبلدان للمستخدمين تتطلب االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تب             حتى اآلن   البلدان  

 لمعالجة الحصول غير المشروع علـى المـوارد   ة وطنيتدابيروفي غياب .  جانب المستخدمين الخاضعين لواليتها القضائية    
 .كن مستحيلةتبة إن لم مهمة صع اإلنفاذ قد يصبحالجينية من بلد أجنبي، 

                                                
 ". توازن أوجه اليقين–االستنتاجات : " بعنوان7نفس المرجع السابق، انظر القسم   67
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 ونقـص   الحصول وتقاسم المنافع   بيرحوافز لدى المستخدمين لالمتثال لتدا    نقص في ال   اآلن   هناك ويمكن القول بأن   .115
 . فيها الموارد الجينيةستخدمفعالة لالمتثال واإلنفاذ في البلدان التي تالليات اآلفي 

 الرصد واإلنفاذ وتسوية المنازعات في تطبيق النظام الدولي )2(
 في النظر في الرصـد  بمجرد القيام بمزيد من التعريف لطبيعة ومدى وعناصر النظام الدولي، قد ترغب األطراف           .116

 .ةدمحداله الظروف هذ) 22(و ) 19( العنصران ويتناول.  تسوية المنازعات في تطبيق النظام الدوليواإلنفاذ و
    المعارف التقليدية-دال 

المعارف التقليديـة واالبتكـارات     "يشمل مدى وصالحية التفاوض بشأن إبرام نظام دولي للحصول وتقاسم للمنافع             .117
وباإلضافة إلى ذلك، فإن من بين العناصر التي يجب النظر فـي            ).  ، المرفق 7/19المقرر  )" (ي(8سات وفقا للمادة    لمماروا

 :من شروط التكليف، تتعلق العناصر التالية بالمعارف التقليدية) د(إدراجها في النظام الدولي والواردة في القسم 
 عن علم من قبل المجتمعات األصلية والمحلية التي تمتلـك           لموافقة المسبقة لإجراءات للتأكد من االمتثال      )10(

 ؛)ي (8معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية، وفقا للمادة 
أو األصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها مـن معـارف            /مصدر/شهادة معترف بها دوليا لمنشأ     )13(

 ؛تقليدية
ـ          األصل ا /المصدر/اإلفصاح عن بلد المنشأ    )14(  مـن   القانوني الذي أتت منه الموارد الجينية وما يتصـل به

 ؛معارف تقليدية في طلبات حقوق الملكية الفكرية
االعتراف والحماية لحقوق المجتمعات األصلية والمحلية على معارفها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية             )15(

 ؛المجتمعاتبشرط الخضوع للتشريع الوطني للبلدان التي توجد فيها تلك 
 ؛القانون العرفي والممارسات الثقافية التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية )16(
 لتـأمين التقاسـم   صـكوك نماذج الموافقة المسبقة عن علم، أو غير ذلك من ال/مدونة سلوك /ميثاق شرف  )18(

 "؛العادل والمنصف للمنافع مع المجتمعات األصلية والمحلية
  اتفاقية التنوع البيولوجيالتطورات في سياق .1

) ، المرفـق  5/16المقـرر   (واألحكام المتصلة بها    ) ي (8 إن مهام المرحلة األولى من برنامج العمل بشأن المادة         .118
صلة مباشرة بالنظام الدولي للحصول وتقاسم      ولها   12 و   7 تينمباإلضافة إلى المه  ، و )اآلليات التشاركية  (2تضمنت المهمة   

 بإعـداد ... "   الفريـق العامـل    قيام على   7وتنص المهمة   .  ذات صلة أيضا  ) المرحلة الثانية  (10بر المهمة   وتعت.  المنافع
على  المجتمعات األصلية والمحلية     حصول )1(:  أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان      توجيهية لتطوير آليات أو تشريع     مبادئ

 حصـول المؤسسـات   )2(عارفها وابتكاراتها وممارساتها؛ نصيب عادل ومنصف من المنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق م 
الخاصة والعامة المهتمة باستخدام هذه المعارف والممارسات واإلبتكارات، على الموافقة المسبقة عـن علـم مـن جانـب                   

ي تسـتخدم  التقدم في تحديد التزامات بلدان المنشأ وكذلك األطراف والحكومات الت   إحراز   )3(المجتمعات األصلية والمحلية؛    
  ولم يبدأ بعد الفريق العامل المعنـي بالمـادة           ."فيها هذه المعارف واإلبتكارات والممارسات والموارد الجينية المرتبطة بها        

يضع الفريق العامل مبادئ توجيهية لمسـاعدة        على أن    12وتنص المهمة   .  واألحكام المتصلة بها تنفيذ هذه المهمة     ) ي( 8
واألحكام المتصلة بها وذلك على المسـتويات       ) ي (8 أو آليات أخرى لتنفيذ المادة       ع تشريع  وض علىاألطراف والحكومات   

الدولية واإلقليمية والوطنية، التي تقر وتصون وتضمن بصورة تامة حقوق المجتمعات األصلية والمحليـة علـى معارفهـا                 
 المرحلة الثانية من برنامج العمل على أن        في 10مة    وأخيرا، تنص المه    .وابتكاراتها وممارساتها التقليدية في إطار االتفاقية     
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معايير ومبادئ توجيهية إلعداد التقارير ومنع الحيازة غير        بها  واألحكام المتصلة   ) ي (8الفريق العامل المعني بالمادة     يضع  
 12  و 7ظهر في المهام    عداد المبادئ التوجيهية، كما ي    إل ويمكن  .المشروعة للمعارف التقليدية والموارد الجينية ذات الصلة      

 يقدم إسهاما مهما في معالجة مسألة المعارف التقليدية في عملية التفاوض بشأن نظـام دولـي                 أن من برنامج العمل،     10 و
 .للحصول وتقاسم المنافع

ية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشـئة عـن              توجيهتنص مبادئ بون ال    .119
ينبغـي  أمر جوهري لكفالة وضع وتطبيق ترتيبات تقاسم المنـافع، و         " أصحاب المصلحة "استخدامها، تنص على أن إشراك      

 آرائهم في كل خطوة من العملية، بما في ذلك عند تحديـد الحصـول               مشاورة أصحاب المصلحة والنظر بعين االعتبار إلى      
 أو سياسات أو أنظمة وطنيـة  اتسم المنافع، وكذلك عند وضع استراتيجي وتنفيذ الشروط المتفق عليها تبادليا وعند تقا      وإبرام

 يةرستشـا ، مثل اللجـان اال  مالئمةوضع ترتيبات تشاوريةينبغي  وعالوة على ذلك،    .  )18المادة  (للحصول وتقاسم المنافع    
 .لتيسير إشراك أصحاب المصلحة، بما فيهم المجتمعات األصلية والمحلية) 19المادة (الوطنية 

 الصكوك اإلقليمية والوطنية .2
 األنديز، ورابطـة أمـم جنـوب    بلدان، بما فيها االتحاد األفريقي، وجماعة  انتهى خمسة أقاليم  في الوقت الحاضر،     .120

ترتيبـات إقليميـة وأطـر أو    انتهت من إعداد أو هي في طور إعداد شرق آسيا، وأمريكا الالتينية ومنتدى المحيط الهادئ،      
وقـد  .  ارف التقليدية التي تستند إلى القوانين العرفية وذلك لحماية المع(sui generis)ة تتعلق بالنظم الفريدة قوانين نموذجي

 قوانين وأنظمة خاصة لحقوق الملكية الفكرية، وقوانين لحماية الحقوق الفكريـة            شاريع بلدا على األقل قوانين أو م      11 أدخل
 ترتيبات لمعالجة حمايـة المعـارف   مشاريعألصلية، ولوائح وترتيبات تجارية والمجتمعية، وقوانين لحماية حقوق الشعوب ا    

 .التقليدية ومسائل أخرى مثل الحصول على الموافقة المسبقة عن علم من حائزي المعارف وترتيبات تقاسم المنافع
 الصكوك الدولية األخرى .3

 مسألة العالقة بين حقوق الملكيـة الفكريـة         (WIPO) ، عالجت المنظمة العالمية للملكية الفكرية     عدد من السنوات  ل .121
لفكرية والمـوارد الجينيـة والمعـارف        ا المعنية بالملكية التابعة لها و  اللجنة الحكومية الدولية    والمعارف التقليدية من خالل     

ظام دولـي للحصـول   عملية التفاوض بشأن إبرام ن   ب عمل هذه اللجنة     تصلوي.  (IGC)) الفولكلور(التقليدية والفنون الشعبية    
 (sui generis)وتقاسم المنافع ويمكن أن يسهم في إعداد نظام دولي مستقبلي عن طريق معالجة مسائل مثل األنظمة الفريدة 

 . في طلبات براءات االختراعنشألحماية المعارف التقليدية، وكذلك الفنون السابقة واإلفصاح عن الم
 سـنة وفـي   .   منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصـلية         وتشمل المحافل األخرى ذات األهمية     .122

، مـن أجـل   (E/C.19/2006/2)األصلية للشعوب بشأن المعارف التقليدية تقنية دولية   ة عمل   حلق، سهل المنتدى عقد     2005
.  ية وحلولهـا المحتملـة    للمعارف التقليدية وتعزيز فهم أفضل لشواغل الشعوب األصـل         تكاملي وشامل تعاوني و تعزيز نهج   
دولية ووكاالت األمم المتحدة تنفذ برامج وأنشـطة وعمليـات          الحكومية  ال اتمنظمعلى األقل من ال    11ة أن   حلقوالحظت ال 

 .تعالج بطريقة أو بأخرى، القضايا المتعلقة بالمعارف التقليدية األصلية
التفاقية بالتحديد قضايا الحصـول علـى المـوارد         في دورته السادسة، أوصى المنتدى بأن تعالج األطراف في ا         و .123

 .(sui generis) الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وكذلك حماية المعارف التقليدية وإعداد أنظمة فريدة
وبصفة خاصة، ناقش المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية القضـايا ذات األهميـة لحمايـة المعـارف                   .124

أن هناك صالت واضحة بين األراضي واألقاليم والمـوارد    المنتدى الدائم    أعلنو.  قليدية، والنظم الفريدة والموارد الجينية    الت
أن يعترف الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع        ضرورة  وشدد المنتدى على    .  التقليديةالطبيعية وحماية المعارف    

وشدد أيضا على أن الحكومات     .   على ما لديها من موارد بيولوجية وجينية في أراضيها         بالحقوق السيادية للشعوب األصلية   
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م يـا واقترح المنتـدى أيضـا ق  .  التقليديةينبغي أن تنظر في إعداد أنظمة فريدة تستند إلى القوانين العرفية لحماية المعارف            
عاون مع خبراء مـن الشـعوب األصـلية، بـإجراء     األعضاء المعنيين في مجموعة المساندة المشتركة بين الوكاالت، وبالت      

معـايير دوليـة لحمايـة المعـارف        وضع  حرجة من المفاوضات بشأن     ضات تقنية في الوقت المناسب في مراحل        استعرا
 .ية، بما في ذلك إعداد نظام دولي للحصول وتقاسم المنافعالتقليد
 المنتدى لفريق الخبراء الدوليين المعني بالنظام الدولي        ومن بين التطورات المتعلقة بذلك هناك تقرير اجتماع نظمه         .125

ن اتفاقية التنوع البيولوجي والمتعلق بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها وبالحقوق اإلنسانية للشعوب األصـلية              عالمنبثق  
(E/C.19/2007/8)  .          ـ  ويقدم التقرير عرضا عاما للقضايا ذات األهمية، مثل عناصر الراسـخة فـي     فـي ون العر انمن الق

 اتخاذ القرار، ومعاهدات حقوق اإلنسان ذات الصـلة، والصـكوك      ةالمعارف التقليدية، ومشاركة الشعوب األصلية في عملي      
الموجودة وغيرها من الصكوك المستجدة التي تسري على المعارف التقليدية، وتعليقات بصدد الشهادة المقترحة للمنشـأ أو                 

.  دولـي عامة ومحددة للمساعدة في إعداد نظام        التقرير أيضا توصيات     قدموي.  موارد الجينية المصدر أو األصل القانوني لل    
ــة      ــي الوثيق ــاح ف ــدائم مت ــدى ال ــة للمنت ــدورة السادس ــر ال ــي  E/2007/43وتقري ــع اإللكترون ــى الموق  عل

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/. 
 الفجوات المحتملة .4

وع البيولوجي، ال يوجد حاليا أي صكوك على المستوى الدولي تضـع معـايير لضـمان           بخالف أحكام اتفاقية التن    .126
رفهـا وابتكاراتهـا   اتمعات األصلية والمحلية على تقاسم عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق مع   جحصول الم 
 .خصوصى تدابير دولية في هذا الولم ينشأ توافق في اآلراء حول الحاجة إل.  ا المرتبطة بالموارد الجينيةهوممارسات

قد يكون هناك عدد من الصعوبات العملية التي يجب التغلب عليها في تنفيذ ترتيبات تقاسم المنافع مع المجتمعـات                 .127
األصلية والمحلية، مثل كيفية تعريف األشخاص المصرح لهم بتمثيل المجتمعات األصلية والمحلية لغرض إجراءات الموافقة               

 هذه خذهأي شكل تت  كيفية تقاسم المنافع المتوقعة، و    ن علم والقوانين العرفية ذات الصلة، وكيفية تحديد المستفيدين و         المسبقة ع 
ـ اب القوانين العرفية والممارسات الثقافية لدى المجتمعات األصلية والمحليـة ت        ينابوعالوة على ذلك، تت   .  المنافع، وخالفه  ا ين

 .يةموافقة جماعمعات المسبقة عن علم كبيرا وال تعتبر موافقة هذه المجت
، ال يوجد إلزام باإلفصاح عن منشأ الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها في طلبات                أغلبية البلدان في   .128

 .براءات االختراع
129.         قد تكون هناك  ،  ولذلك.  ةحماية المعارف التقليدي  فة ل والواقع أن حقوق الملكية الفكرية القائمة، بطبيعتها، ليست مكي 

  غير أن البعض يقول أن حقوق الملكية الفكرية، مثـل حقـوق التـأليف،        . لحماية المعارف التقليدية   تدابير فريدة حاجة إلى   
األسرار التجارية ونظم الترخيص األخرى يمكن تكييفها لتقديم بعض الحمايـة للمعـارف التقليديـة               والعالمات التجارية، و  

 .ارد الجينيةالمرتبطة بالمو
وقد اقترح أن من شأن قاعدة بيانات دولية للمعارف التقليدية أو مكتبة رقمية أن توفر أداة مهمة لفاحصي بـراءات          .130

غير أن البعض يرى أن توثيق المعارف التقليدية من خـالل           .  االختراع واآلخرين لالعتراف بالمعارف التقليدية كفن مسبق      
 .ينظر إليه كشرط مسبق للحمايةواعد البيانات ينبغي أال ق

 بناء القدرات هاء
في قائمة العناصر التي يجـب أن ينظـر الفريـق           " إجراءات بناء القدرات استنادا إلى االحتياجات القطرية       "ترد   .131

 ).17(العامل في إدراجها في النظام الدولي بموجب العنصر 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
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، خطة عمل بشان بناء القدرات للحصـول  )واو(7/19لمقرر  بموجب ا،اعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع      .132
 بناء وتعزيـز القـدرات لـدى األفـراد     ةساندمل ويتسهف خطة العمل في ويتمثل هد.  وارد الجينية وتقاسم المنافع على الم 

...".  تفاقيـة  فـي اال    الموارد الجينية وتقاسم المنـافع     على والمجتمعات في سبيل التنفيذ الفعال ألحكام الحصول         والمؤسسات
ـ ةاألصليمجتمعات الإطاراً لتحديد احتياجات البلدان ووتقدم خطة العمل    المعنيـين   وجميـع أصـحاب المصـلحة    ة والمحلي

 وآليات لتنفيذ    الرئيسية التي تحتاج إلى مبادرات لبناء القدرات       المجاالت  وتحدد    .وأولوياتهم وآليات التنفيذ ومصادر التمويل    
 المعلومـات ا  تشـارك  خطة العمل أيضا شجعوت.  تويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية  بناء القدرات على المس   

لتنسيق على جميع المستويات فيما بين الفاعلين المشتركين في بناء القدرات ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع من أجل                  او
 .تشجيع التآزر وتحديد الفجوات في التغطية

ت األمانة قاعدة بيانـات     أنشأها،   فيما بين  تكاملالديم عرض عام ألنشطة بناء القدرات الجارية ولضمان         من أجل تق   .133
منظمــات   األطــراف وال   منـافع تستند إلى المعلومـات المقدمة مـن      لمشاريع بنـاء القدرات بشأن الحصول وتقاسم ال      

ــ ــي تنف ــة الت ــدراتالمعني ــاء الق ــات متاحــ.  ذ أنشــطة لبن ــاليوقاعــدة البيان ــي الت ــع اإللكترون ــى الموق : ة عل
http://www.cbd.int/programmes/socio-eco/benefit/projects.aspx. 

تنفيذ نظام دولـي     "أن  على  قد ركز   ،  )واو (7/19ة المقرر   مقدم أن مؤتمر األطراف في      اإلشارة أيضا إلى  تجدر   .134
بنـاء  ل يمكن أن يتطلبا أنشـطة إضـافية      ل وتقاسم المنافع    للحصول وتقاسم المنافع وتنفيذ التشريع الوطني المتصل بالحصو       

 ".اتالقدر
 استجابة لفجوة ما: بناء القدرات

 ينتكفجـو ا  م الوعي بالحصول وتقاسم المنافع فيما بين المستخدمين والمقدمين وغياب القدرات تم تحديده            انعدامإن   .135
 لمعالجة  كوسيلة كيفية معالجة بناء القدرات في النظام الدولي         وقد ترغب األطراف في النظر في     .   في النظام القائم   تينرئيسي

 .الفجوات القائمة

 فجوات اإلضافيةل    ا- ثالثا

ـ .  هناك عدد من المسائل اإلضافية التي لم تعالج في الصكوك القائمة ويمكن اعتبارها فجوات         .136  بحـث هـذه   ردوي
 :أدناهالمسائل 

  الوعيانعدام
 الوعي لدى مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية بشأن المسائل المتعلقة بالحصـول           انعدام يعتبر   كما أوضحنا أعاله،   .137

 مـن  تنفيذ عـدد  وبالرغم من   .   فجوات رئيسية في النظام القائم     ،وتقاسم المنافع، في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية        
ما زالت هناك حاجة    ، ف تخدمي الموارد الجينية  ع لدى مقدمي ومس   الحصول وتقاسم المناف  لزيادة الوعي ب  في البلدان   المبادرات  
 الوعي لدى مقدمي الموارد الجينية، مثل المجتمعات األصلية والمحلية، والمـالك            انعدامويشمل ذلك   .  جهود كبيرة إلى بذل   

ن، وخبـراء التصـنيف   والعلماء، واألكـاديمي / بما فيهم الباحثون،، والمستخدمينظمن القطاع الخاص، وسلطات منطقة الحف   
مثل الصناعات الصـيدالنية، ومستحضـرات التجميـل، والزراعـة          (والشركات الخاصة التي تعمل في قطاعات متنوعة        

 ).والصناعة
  القدراتغياب
 ت مجـاال 17بين في خطة العمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، حـددت األطـراف   تكما   .138
 .ات لبناء القدرةرئيسي

http://www.cbd.int/programmes/socio-eco/benefit/projects.aspx
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 تعقد مسألة الحصـول وتقاسـم المنـافع      فإنه ألسباب منها   من مشاريع بناء القدرات حاليا،       تنفيذ عدد وبالرغم من    .139
 األراضي، وسلطات منطقـة     مالكأي المجتمعات المحلية، وممثلو الحكومات، و     (لفاعلين المشتركين فيها    من ا والعدد الكبير   

، فما زالت هناك حاجة إلى جهود مستمرة لمزيد من التطوير في مجال             )ع الصناعة ن، ومجتم وواألكاديميوالباحثون،  الحفظ،  
 .لنظاماتشغيل حسن قدرات جميع الفاعلين المعنيين على جميع المستويات وذلك من أجل ضمان 

 التماثل  عدمأوجه
والمهـارات والقـدرات    المعلومات والمعارف   مجاالت  إن عدم التماثل بين مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية في           .140

ومـن أجـل    .   التفاوض بشأن ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع      القدرة على المساومة في عملية    على التفاوض قد يؤثر في      
 التفاوض بين مقدمي ومسـتخدمي      أرضية تسوية الحاجة بالتالي إلى     تدعوضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع، ربما قد        

ولـي،  على فاعلين متعددين، من المقـدم األ في أغلب األحوال طوي سلسلة الحصول وتقاسم المنافع  نن وقد.  الموارد الجينية 
 .، حتى المستخدم النهائي الذي قد يكون شركة خاصةا أصليا أو مجتمعامحليا الذي قد يكون مجتمع

وباإلضافة إلـى  .  ه أعالهكما جاء ذكر القدرات دورا مهما    تطويرلعب  يومن أجل معالجة أوجه عدم التماثل هذه،         .141
 بـين المقـدم     أرضية التعامل لعب الوسطاء دورا مهما في سلسلة الحصول وتقاسم المنافع وربما ساعدوا على تسوية              ذلك،  

 .بحسن نيةلي والمستخدم النهائي بشرط أن يعمل هؤالء الوسطاء واأل
 . لمعالجة أوجه عدم التماثل هذهحالأيضا اقترح أن االتفاقات القياسية لنقل المواد قد توفر قد و .142
  تنظيم للكيانات الوسيطةغياب
قـد  و.  نظرا ألوجه عدم التماثل المذكورة أعاله، يلعب الوسطاء دورا مهما في ترتيبات الحصول وتقاسم المنـافع   .143

رير فريـق الخبـراء   ويوضح المرفق الثاني من تق.   الحصول وتقاسم المنافع ترتيباتتشترك أنواع مختلفة من الوسطاء في   
مجـال االستكشـاف التجـاري للمـوارد الجينيـة      للكيانات الوسيطة فـي  "المعني بالحصول وتقاسم المنافع الدور المتزايد     

 68 :الذي ال يخضع للتنظيم إلى حد كبير اطنشالوالشواغل المحتملة التي أثارها هذا " واستخدامها
 مـن الكيانـات   ة واسعنشأت طائفة، الماضي قدتنوعها خالل الع  و األسواق الخاصة بالموارد الجينية ومع       ممع ن " 

جمع وتتضمن هذه الخدمات    .  لموارد الجينية لين التجاريين   ستخدمين النهائي تقدم الخدمات المتخصصة إلى الم    التي  
 االلتـزام ة إلى جانب المسـاعدة فـي ضـمان         الصلمعلومات ذات   الات، و لمشتق، وا وتقديم عينات الموارد الجينية   

.  لعينات التي تم تقديمها   ل وذلك بالنسبة لحصول على الموارد وتقاسم المنافع في بلدان المانحين         اإلجرائية ل قوانين  الب
 فقد تكون شركات .  من األشكال المؤسسية   ة واسع طائفةفي  " الوسطاء" هذه الكيانات، وتسمى أحيانا      قد بدأ ظهور  و

بلدان، أو شركات محلية صغيرة فـي بلـدانها أو جامعـات            من القطاع الخاص تسعى إلى الربح وتعمل في عدة          
متخصصة للقيـام بهـذه     شبه حكومية   وفي العديد من البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي، أنشئت مؤسسات          .  محلية

 .(INBio) هذه المؤسسات، معهد التنوع البيولوجي الوطني في كوستاريكا شهر، وأوظائفال
قيمة في تسهيل الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع         تي تقدم الخدمات بوظائف     ه الكيانات ال  تقوم أحيانا هذ  "

ال التفاقية التنوع البيولوجي والتشريع الـوطني المتعلـق         اامتثوذلك   تبادليا،   االعادل والمنصف بشروط متفق عليه    
 :عندما تقوم الكيانات باألعمال التاليةكذلك  الحالكون ي و. بذلك

 مة إلى الموارد؛يقتضيف  )أ("

                                                
، UNEP/CBD/COP/5/8المرفق الثاني بالوثيقة .  خبراء المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافعتقرير فريق ال  68
 .1999تشرين الثاني /نوفمير 2
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 جميع القوانين المحلية للحصول على الموارد وتقاسـم المنـافع           ترامحتسعى جاهدة إلى تأكيد ا     )ب("
 . واالمتثالاليقين القانونيبضمانات النهائيين ين ستخدمد المتزووالمتطلبات اإلجرائية قد تم الوفاء بها، وبذلك 

،  التجـاريين  ينالمسـتخدمين النهـائي    بالنسبة إلى    عالية قيمة   ذات تكون   وظائف،هذه ال عندما تقوم هذه الكيانات ب    "
وعندما يـتم  .   ضمان االمتثال للتدابير الوطنية للحصول على الموارد وتقاسم المنافععلىساعد الحكومات أيضا   وت

على  (داخل البلد إنشاء هذه الكيانات داخل البلد الذي يقدم الموارد الجينية والذي يضيف القيمة إلى الموارد الجينية                
، فبإمكانها أيضا   )ات واالختيار األولي للعينات   شتقالموارد الجينية، وإعداد الم   " مكتبات"من خالل إقامة    سبيل المثال   

 . حدأقصىإلى  حصة البلد المانح من المنافع تعظيماإلسهام في بناء القدرات المحلية و
 من الخدمات التـي   التجاريونيوننهائون الستخدمي يجنيها المغم من الفوائد التر على أنه بال شديدغير أنه يجب الت   "

ن على تفضيلهم للترتيبات التعاقديـة      يالتجاريالنهائيين  ن  ستخدميتقدمها لهم الكيانات الوسيطة هذه، يركز معظم الم       
نهـا علـى    في قوانين البلد التي يـتم الحصـول م       همحددت الذينالمباشرة مع المانحين الرئيسيين للموارد الجينية،       

 .الموارد الجينية
 فهناك إمكانيـة لولـوج   كبير، إلى حديمثلون نشاطا جديدا من قطاع غير منظم        " الوسطاء"بما أن هؤالء    غير أنه   "

إلـى   قيمـة    حقـا  هذه الكيانات    تضيفوعندما ال   .   أيضا يدان هذا الم  تقنيا إلى ة أو غير مؤهلة     نزيهكيانات غير   
بصـورة غيـر   قـد تـم    الحصول على المواد الجينية بأن ئفة عن عمد أو خاطئةتأكيدات زا تقدمإذا الموارد أو   

التفاقية التنوع البيولوجي والتـدابير     وفقا  هداف الحصول على الموارد وتقاسم المنافع       أل تهديدا   شكل ت هية، ف قانوني
نفسها بمجرد تسجيل نات  هذه الكيا  قوموباإلضافة إلى ذلك، عندما ت    .  الوطنية للحصول على الموارد وتقاسم المنافع     

طبقة أخـرى مـن البيروقراطيـة    فحسب ، فأنها تضيف    يقين القانوني دون أن تضيف قيمة أو تضمن ال      " كوسطاء"
 .تكاليف التعاملمن وتزيد 

ولذلك تحتاج الحكومات إلى النظر في األهمية المتزايدة لهذه الكيانات الوسيطة عندما تضع تشريع الحصول على                "
ع ي تشج عن بينما تمتنع  ةالشرعيالذين يتمتعون ب   وتستخدم تشريعها لدعم الوسطاء      ، وإلى أن   المنافع الموارد وتقاسم 

ويجب أن تأخذ الترتيبات التعاقدية فـي الحسـبان أيضـا الطـابع     .  ةوعشرميقومون بالمهام المفيدة أو الال الذين  
 الكيانـات  انتشار هـذه  همثليي ذ ال،رد الجينية المتعدد األطراف المتزايد للهيكل المؤسسي لالستخدام التجاري للموا       

لموارد الجينية، مثل الشركات الصيدالنية الرئيسية، يمكن       لين التجاريين   ستخدمين النهائي وأخيرا، فإن الم  .  الوسيطة
 أفضل الممارسـات  وبالتشجيع على إتباع ،إعداد القواعد القياسية للكيانات التي تتعامل معها      بأن تلعب دورا حاسما     

 أهداف الحصول على الموارد وتقاسم المنافع في اتفاقية التنوع البيولوجي وما يظهـر منهـا علـى           بحقالتي تنفذ   
 ."المستوى الوطني

 الوسطاء بتنفيذ كل جهد بالنيابة عـن الشـركات فـي مجموعـات التنقيـب                مبدون استثناء تقريبا، يقو    "هيبدو أن  .144
 .ه األنشطة على المستوى المالئميق الخبراء، يجب النظر في الحاجة إلى تنظيم هذ  وبالتالي، وكما اقترح فر69."البيولوجي

  الجغرافيةالفجوة
ال تراعي الصكوك القائمة حقيقة أن نفس الموارد الجينية يمكـن تواجـدها عبـر               : الموارد الجينية العابرة للحدود    .145

ومن أجل معالجة مسألة الموارد الجينية العـابرة        .  ه المشكلة واقترح البعض أن النهوج اإلقليمية قد توفر حال لهذ        .  الحدود
 تحقيق التجانس بين متطلبات الحصول وتقاسم النافع على المستوى اإلقليمي قـد ينشـئ ظروفـا             اقترح البعض أن  للحدود،  

                                                
، سلسلة الشعوب وحفظ النباتات، ايرثسكان، " ممارسة الشراكات المنصفة–التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية "ليرد، . س  69

 .423-422ين ، الصفحت13، الفصل 2002
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ادة اليقين  إمكانية أكبر لتوقعات المستخدمين وزي    أيضا  وربما وفر هذا التجانس     .  مماثلة للحصول وتقاسم المنافع عبر اإلقليم     
ويمكن أن تيسر النهوج اإلقليمية أيضـا تبـادل       .  الحصول على الموارد الجينية   حق  القانوني من خالل ترشيد عمليات منح       

  بينما قد تتواجد الفئـة التصـنيفية       ويعتقد آخرون أنه    .المعلومات والتعاون التقني في التعامل مع الموارد الجينية المشتركة        
(taxon)     منطقـة المحليـة   موارد الجينية منها في بلدان كثيرة، فإن السمات الفريدة ربما أتت من ال             التي تم الحصول على ال 
 . يجب تقاسم المنافع مع البلد المحدد الذي تم الحصول عليها فيه،وبالتالي

وتغطي .  الفجوات قد تكون ذات طابع جغرافي     اقترح أن بعض    :  الموارد الجينية الموجودة خارج الوالية الوطنية      .146
فـي  وبالتالي، ال تغطي أحكام الحصول وتقاسم المنافع        .  الوالية الوطنية للبلدان   القائمة تحت  فقط الموارد الجينية     15المادة  

 البيولـوجي  وتجذب مسألة التنقيب .  ل قاع البحار العميقة   الموجودة خارج نطاق الوالية الوطنية، مث      الموارد الجينية االتفاقية  
علـى النحـو الـوارد وصـفه فـي الوثيقـة       في الوقت الحاضر  ا متزايدااهتمامالوطنية المناطق الخارجة عن الوالية     في  

UNEP/CBD/WG-ABS/5/4. 
 الفجوات المرتبطة بالعضوية في الصكوك الدولية

إن شروط التكليف المحددة للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع تشمل قائمـة بالعناصـر ذات الصـلة                   .147
وتقـدم الوثيقـة   .  يجب أن يبحث الفريق العامل فـي إدراجهـا فـي النظـام الـدولي     والتي  ات القائمة،   بالصكوك والعملي 

UNEP/CBD/WG-ABS/5/4      هميـة للحصـول وتقاسـم    األ تحديثا للتطورات األخيرة في اتفاقات وعمليات متعـددة ذات
 العضوية تختلف في هـذه الصـكوك وال       ولدى النظر في الفجوات في الصكوك الدولية القائمة، يجب مالحظة أن          .  المنافع

وبعبارة أخرى، على سبيل المثال، قد تكون بعض البلدان أطرافا في االتفاقية ولكنها لـم  .  توجد عضوية عالمية في أي منها 
وربما كانت البلـدان األخـرى      .  (PGRFA) دة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة       هتصدق على المعا  

  وهذه الفجوات    .لتي ليست أطرافا في االتفاقية أطرافا متعاقدة في منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية              ا
في التغطية من حيث عضوية الصكوك الدولية يمكن أن تترك آثارا على مستوى تنفيذ هذه الصكوك المختلفـة ويحتمـل ان      

 .تكون مصدرا للمنازعات بين البلدان
 استعمال المصطلحات

وبينمـا  .  يمكن القول أن غياب فهم مشترك لعدد من المصطلحات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع يعتبر فجـوة             .148
عـالج  ي أن استعمال المصطلحات يجـب أن        فإن آخرين يرون   تكون مفيدة،    قديرى البعض أن التعاريف المعترف بها دوليا        

 .يبدال من ذلك على المستوى الوطن
أثيرت مسألة استعمال المصطلحات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ألول مرة خالل المفاوضات بشـأن مبـادئ             .149

، اقتـرح بعـض األطـراف إدراج        2001تشـرين األول    /وعند إعداد مبادئ بون التوجيهية في أكتـوبر       .  بون التوجيهية 
ونتيجـة  .  افة إلى المصطلحات المعرفة بالفعل في االتفاقيـة   مصطلحات إضافية وصياغتها في مبادئ بون التوجيهية باإلض       

فقط فـي مبـادئ    الوقت، لم تناقش هذه المسألة بالتفصيل في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف وتقرر إدراج إشارة        لقصر
 .إلى المصطلحات المعرفة بالفعل في اتفاقية التنوع البيولوجيبون التوجيهية 

األطراف شدد على الحاجة إلى مزيد من العمل من أجل تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة إلـى                  دا من   دغير أن ع   .150
الحصول علـى المـوارد الجينيـة، وتقاسـم المنـافع،      مثل مصطلحات ( مصطلحات إضافية في المبادئ التوجيهية    تعريف

، والطبيعـة   خارج الموقع الطبيعي  والتسويق التجاري، والمشتقات، والمقدم، والمستخدم، وأصحاب المصلحة، والمجموعات         
 .هذه المصطلحات في المبادئ التوجيهيةب إرفاق معجم ممكن، أو ما إذا كان من ال)الطوعية
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 من االتفاقية ستسري على مبادئ      2الحظ مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع أن المصطلحات المعرفة في المادة             .151
 فـي   تعـرف ذات الصلة لم    األخرى   والحظ أيضا أن عددا من المصطلحات        ،ادئ من هذه المب   8بون التوجيهية وفقا للفقرة     
واستنادا إلى المعلومات المقدمة من األطراف، والحكومات، والمنظمات المعنيـة،          .   من الدراسة  داالتفاقية وتحتاج إلى مزي   

تجميعها، طلب من الفريق العامـل      والمجتمعات األصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، والتي قامت األمانة ب          
 .أن يواصل بحث مسألة استعمال المصطلحات

، قرر الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنـافع         2006 ثانيكانون ال / المنعقد في يناير   ،في اجتماعه الرابع  و .152
 .قاسم المنافع إلى مرحلة متقدمةأن يؤجل النظر في البند إلى حين وصول المفاوضات بشأن النظام الدولي بشأن الحصول وت

الموارد الجينية أن يساند " سوء تخصيص" لمصطلح  اوقد اقترح منذ ذلك الحين أن من شأن تعريف متفق عليه دولي            .153
 .جهود تعزيز االمتثال لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع وللشروط المتفق عليها تبادليا

  ألغراض مختلفة من جانب أنواع مختلفة من المستخدمينأنواع مختلفة من الموارد الجينية مستخدمة
النباتيـة،  (الظروف الخاصة لمختلـف أنـواع المـوارد الجينيـة             أن أحد الفجوات يتمثل في   قد يعتبر البعض أن      .154
 فـي   في الحسـبان   تؤخذالمستخدمة ألغراض مختلفة من جانب مستخدمين مختلفين، ال         ) يوانية والكائنات الحية الدقيقة   والح

بالتجـانس مـع    حتى اآلن    الذي أعد الوحيد  الملزم قانونا    اآلخرفالنظام  .   الواردة في االتفاقية   أحكام الحصول وتقاسم النافع   
االتفاقية، هو النظام المتعدد األطراف للحصول وتقاسم المنافع الذي أعد في إطار المعاهدة الدولية بشأن المـوارد الوراثيـة              

 حيث يمكن الحصول على محاصيل وأعالف معينة لغرض االسـتخدام والحفـظ فـي البحـوث       ،اعةالنباتية لألغذية والزر  
 .والتربية والتدريب من أجل األغذية والزراعة

لموارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة    لة الحكومية الدولية هيئومن المحافل ذات األهمية الخاصة في هذا الصدد ال     .155
وانب الحصـول وتقاسـم     ج عبر السنين ووفقا لنظامها األساسي، عالجت     .   المتحدة لألغذية والزراعة   التابعة لمنظمة األمم  

المنافع، ومؤخرا عن طريق التفاوض إلبرام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، التي دخلـت                
 .والخطة العالمية، الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة في العالمحالة الموارد ، واآلن في سياق إعداد 2001حيز النفاذ في 

، مع  2007ة برنامج عمل نموذجي متعدد السنوات لمدة عشر سنوات في دورتها العادية العاشرة في               هيئاعتمدت ال  .156
 بما في   –غذية والزراعة   إعطاء األولوية إلى النظر في سياسات وترتيبات لجميع مكونات التنوع البيولوجي ذات األهمية لأل             

ذلك الموارد الوراثية الحيوانية، والموارد الوراثية المائية، والموارد الوراثية في الغابات، والموارد الجينية للكائنـات الحيـة      
سهل ومن شأن هذا أن ي    .  2009 وذلك في دورتها العادية الثانية عشر في         –الدقيقة والالفقريات، والموارد الوراثية النباتية      

إيجاد نهج قطاعي يأخذ في الحسبان الطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المميزة والمشاكل التي تحتاج إلى                  
 .حلول مميزة، وكذلك العوامل المحددة ذات األهمية لمختلف مجتمعات المستخدمين

مدونة السـلوك الدوليـة   شادية مثل ومع مراعاة أن بعض المنظمات قد وضعت بالفعل مدونات سلوك وخطوط إر    .157
اسـتجابة  وذلـك    ،"حدائق كيو  " و (MOSAICC)ة  لحية الدقيق لكائنات ا االمتعلقة بتنظيم االستخدام المستدام والحصول على       

 ، فقد ترغب األطراف في النظر في      التزاماتها بخصوص الحصول وتقاسم المنافع    في الوفاء ب  لالحتياجات الخاصة ألعضائها    
أو فـي ضـرورة    ،مختلف القطاعات ل إعداد نهوج مختلفة بموجب النظام الدولي لالستجابة لالحتياجات الخاصة           الحاجة إلى 

فعلى سبيل المثـال، يمكـن      .   من النهجين  مزيجحاجة إلى   أو في ال   ،يسري على جميع الموارد الجينية    مشترك  إعداد إطار   
 .ة للموارد الجينيةحددنموذجية أو قياسية الستعماالت م اتفاقات  وضعالنظر في

، أو سياسـات    قد ترغب األطراف في النظر في الحاجة إلى النهوج القطاعية من خالل اتفاقات قياسية لنقل المواد                .158
 . تراعي االحتياجات الخاصة لهذا القطاعمالئمةوترتيبات أخرى 
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التنوع الواردة في اتفاقية    م المنافع   ول وتقاس ـتنص أحكام الحص  :  ال التجاري ـال العلمي مقابل االستعم   ـاالستعم .159
ـ  ـات األطراف بغض النظر عما إذا كانت الموارد الجينية تستعم         ـعلى نفس التزام  البيولوجي   راض العلميـة أو    ـل لألغ
 .التجارية األغراض

نها بالغة  الحصول وتقاسم المنافع التي وضعتها بعض البلدان قد أقامت عائقا أمام البحوث أل           ةنظمأرأى البعض أن     .160
ولعالج هذا الشاغل، اقترح البعض وضع إجراء مبسط للحصول على الموارد الجينية التـي تسـتخدم ألغـراض                  .  التعقيد

غير أن ذلك يحتمل أن يحدث ثغرة يمكن من خاللها استعمال الموارد التي تم الحصول عليهـا أصـال                   .  البحوث األساسية 
.   علـى االسـتعمال الالحـق       التجارية بدون الحصول على موافقة المقـدم       لألغراضبعد ذلك   ألغراض البحث، استعمالها    

  واقتـرح    .وباإلضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب رسم خط فاصل بين البحث العلمي األساسي واالسـتعمال التجـاري                 
ـ     دما يسـتعمل  آخرون أن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع يمكن تضمينها عالمات أو معايير تتطلب مفاوضات إضـافية عن

البحث العلمي بعد ذلك ألغراض تجارية، وإحالة اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع هذه مع الموارد الجينية إلى المسـتخدمين                  
 .الالحقين

 الفجوة في المعارف
وسـتحاول الدراسـات   .  ال يعرف سوى القليل عن سلسلة االبتكارات في الموارد الجينية التي يتم الحصول عليها             .161

قطاعات أن تلقي بعض الضوء علـى الممارسـات المختلفـة فـي           مختلف ال تحليلية لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع في       ال
لألغراض ة عن استخدام الموارد الجينية      ماثلوربما كانت دراسة م   .   واالختالف شبه، وتركز على أوجه ال    ختلفةم اتـقطاع

ى وكيف يتم استعمال الموارد الجينية لألغراض العلمية بعد ذلـك      متبحث  بما في ذلك    مفيدة أيضا في هذا الصدد،      العلميـة  
 .األغراض التجارية في

 قيمـة المـوارد     بخصـوص ات  ـالمعلومنقص  التنوع البيولوجي و  بة  ـ غير الكافي  ةرفـمعويمكن أيضا اعتبار ال    .162
 .للمنافع بات التقاسم العادل والمنصفارها فجوة في النظام القائم وعقبة في عملية التفاوض بشأن ترتيـ يمكن اعتب،الجينية

 الحقوق والملكية
غير أن مسألة الملكية وحقوق الملكية يجب أن يعالجها         .  ة على مواردها الجينية   سيادلدول  لتنص االتفاقية على أن      .163

 ترتيبات تقاسـم  وفي غياب تحديد واضح للملكية في القانون الوطني، قد تنشأ صعوبات في التفاوض بشأن    .  القانون الوطني 
 70.المنافع

                                                
عقد من الخبرات في المعهد الوطني للتنوع : ممارسة الشراكات في مجال التنقيب البيولوجي"ا مداليا، رانظر خورخي كابري  70

تقرير عن الوضع القانوني للموارد "انظر أيضا .  IP Strategy Today من سلسلة 2004-11، العدد "(INBio)البيولوجي في كوستاريكا 
 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/5المتاح في الوثيقة " لقانون الوطني في عدد مختار من البلدانالجينية في ا
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    الموجز-رابعا 

وقد ترغـب   .  فيما يلي موجز للفجوات المحتملة في تدابير الحصول وتقاسم المنافع التي تم بحثها في هذه الوثيقة                .164
 :األطراف في النظر فيما إذا كان من الالزم معالجة هذه المسائل على المستويات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية

 تفاقية من جانب األطراف على المستوى الوطنيالعدم التنفيذ الكامل ألحكام ا )أ(
 طرفا نقاط اتصال وطنيـة      72وأنشأ  .  إن أغلبية األطراف لم تعتمد بعد أنظمة للحصول وتقاسم المنافع          )1(

ول واعتمدت األطراف طائفة كبيرة من النهوج لمعالجة الحص       .   طرفا سلطات وطنية مختصة    15وأنشأ  
وتقاسم المنافع التي تعتبر مصدرا لعدم وجود توحيد فيما بين تدابير الحصول وتقاسم المنافع وبناء علـى             

 .ذلك، في إجراءات الحصول على الموارد الجينية
ن للموارد الجينية يخضعون لواليتها القضائية،      وباإلضافة إلى ذلك، يبدو أن األطراف التي لديها مستخدم         )2(

 .ال من التدابير الملزمة قانونا لمساندة االمتثال لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافعقد اعتمدت قلي
إن عاقبة عدم تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع هذه المنصوص عليها في االتفاقية شكل غياب القـدرة          )3(

من ناحية، أعـرب  ف.  على التنبؤ وغياب اليقين القانوني لدى كل من مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها         
المقدمون عن شواغلهم بشأن احتمال سوء تخصيص الموارد الجينية وغياب اليقين القـانوني، وال سـيما    

ومن ناحية أخرى، أعرب مستخدمي الموارد الجينية عن قلقهـم       .  بمجرد مغادرة الموارد الجينية لبلدانهم    
غياب إجراءات واضحة للحصـول وتقاسـم        القدرة على التنبؤ وغياب اليقين القانوني نتيجة ل        غياببشأن  

المنافع في بلدان كثيرة، وعدم سهولة تعريف السلطات الوطنية المختصة، أو اإلجراءات القائمة المتعلقـة    
معقدة وتستغرق وقتا كبيرا وتنطوي على تكاليف عالية للمعامالت         بالحصول وتقاسم المنافع، والتي تعتبر      

 .في بعض األحيان
 لى التتبععدم القدرة ع )ب(

إن صعوبة تتبع أو رصد الموارد الجينية بمجرد مغادرتها لبلد المقدم شكل أيضا قلقا للبلدان النامية بالعالقـة إلـى           
ويمكن .  وقد تكون الشهادة المعترف بها دوليا آلية محتملة للنظر فيها لمعالجة هذه الفجوة         .  سوء تخصيص مواردها الجينية   

 .قياسية لنقل المواد بالنسبة لقطاعات محددة وذلك لمعالجة هذا الشاغلالنظر أيضا في الترتيبات ال
 غياب تدابير محددة لإلنصاف في مجال الحصول وتقاسم المنافع )ج(

إن غياب تدابير محددة لإلنصاف في مجال الحصول وتقاسم المنافع على المستويين الوطني والدولي قـد يشـكل                  
اف والوصول إلى العدالة في حاالت انتهاك االمتثال لمتطلبات الحصـول وتقاسـم             عائقا بصدد الحصول على تدابير اإلنص     

 . أو في حاالت انتهاك االمتثال لعقود الحصول وتقاسم المنافعين المقدمانالمنافع في بلد
 الفجوة الجغرافية )د(

صول قد تختلف فيما بـين      متطلبات الح  حقيقة أن     القائم ظامنراعي ال يال  :  الموارد الجينية العابرة للحدود    )1(
واقترح البعض أن النهوج اإلقليمية قد توفر حـال         .  الموارد الجينية البلدان المجاورة للحصول على نفس      

 .لهذه المشكلة
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 فقـط المـوارد     15تغطي المـادة    :   الوالية الوطنية  ة عن خارجفي المناطق ال  الموارد الجينية الموجودة     )2(
الـواردة  وبالتالي، ال تغطي أحكام الحصول وتقاسم المنافع    .  لوطنية للبلدان الجينية الموجودة في الوالية ا    

 .الموارد الجينية الموجودة خارج نطاق الوالية الوطنية، مثل قاع البحار العميقةفي االتفاقية 
 الفجوات المرتبطة بالعضوية في الصكوك الدولية )ه(

صول وتقاسم المنافع يمكن أن تشكل تحـديا للبلـدان علـى    إن الفجوات في عضوية الصكوك الدولية المتعلقة بالح     
 .مستوى التنفيذ وأن تكون مصدرا محتمال للمنازعات فيما بين البلدان

 أنواع مختلفة من الموارد الجينية المستخدمة ألغراض مختلفة بواسطة أنوع مختلفة من المستخدمين )و(
التـي  ) باستثناء الموارد الجينية البشـرية    (لموارد الجينية   تنص أحكام االتفاقية على نظام واحد يطبق على جميع ا         

الذي أعد حتـى    الوحيد للحصول وتقاسم المنافع     اآلخر  ويعتبر النظام   .  يستخدمها جميع أنواع المستخدمين ألغراض مختلفة     
كن تجـدر  ، ولهو النظام المتعدد األطراف الذي تقدمه المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة      اآلن  

تقوم عموما حاليا، كمسألة ذات أولوية، بإعـداد سياسـات وترتيبـات        هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة    مالحظة أن   
وقد ترغب األطراف في النظر في الحاجة إلى نهـوج    .  للحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة       

 .قطاعية للحصول وتقاسم المنافع
 مسألة الوسطاء )ز(

وبالتالي، قد تنشأ الحاجة إلى النظر في تنظيم هـذه       .  ال الحصول وتقاسم المنافع   جيلعب الوسطاء دورا مهما في م     
 .األنشطة على المستوى المالئم

 ل بين المستخدمين والمقدمينأوجه عدم التماث )ح(
لموارد الجينية في مجاالت المعلومات والمعارف      معالجة عدم التماثل بين مقدمي ومستخدمي ا      إلى  قد تدعو الحاجة    

والمهارات والقدرات على التفاوض، من أجل التشجيع على التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال المـوارد                 
 .الجينية

 فجوة المعلومات )ط(
وسـتحاول الدراسـات   .  ليهاال يعرف سوى القليل عن سلسلة االبتكارات في الموارد الجينية التي يتم الحصول ع            

التحليلية لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع في قطاعات مختلفة أن تلقي بعض الضـوء علـى الممارسـات المختلفـة فـي              
 قيمـة المـوارد     عنحاجة أيضا إلى توافر معلومات أكثر       وهناك  .  مختلفة، وتركز على أوجه الشبه واالختالف      قطاعـات

 .الجينية
 لحاتاستعمال المصط )ي(

قد ترغب األطراف في النظر فيما إذا كان استعمال المصطلحات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع يجب أن يعالج                 
 .على المستوى الدولي أو يجب أن يعالج بدال من ذلك على المستوى اإلقليمي أو المستوى الوطني

 الحقوق والملكية )ك(
ي القانون الوطني، قد تنشأ صعوبات في التفاوض بشأن ترتيبـات           في غياب تحديد واضح لملكية الموارد الجينية ف       

 تقاسم المنافع

---- 


