
 

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

 

 المفتوح العضوية المخصص ق العاملالفري
 لحصول وتقاسم المنافعالمعني با

 خامسالاالجتماع 
 2007تشرين األول / أكتوبر12-8مونتريال، 

 * من جدول األعمال المؤقت3البند 
 

 على المستوى الدوليم للتطورات األخيرة عرض عا
 وتقاسم المنافعالمتعلقة بالحصول 

  من األمين التنفيذيمقدمةمذكرة 
 مقدمة    -أوال 

مفتـوح العضـوية المعنـي      الفريق العامل المخصـص ال     فيكلت ،"دال" 7/19 هفي مقرر قرر مؤتمر األطراف،     .1
 نظام دولي للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع بهدف اعتمـاد صـك أو             بصياغة وإبرام بالحصول وتقاسم المنافع    

وتنص .  من االتفاقية وكذلك أهداف االتفاقية الثالثة     ) ي(8 والمادة   15صكوك تؤمن التنفيذ الفعال لألحكام الواردة في المادة         
سـتند  يالتفاوض بشـأن النظـام الـدولي س   أن ف المحددة للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع على     شروط التكلي 

تحليل األدوات القانونية واألدوات األخرى القائمة على المستويات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة،     إلى  ضمن أمور أخرى،     "
الحصول على الموارد، والخبرات المكتسـبة فـي تنفيـذها، وآليـات          المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك عقود         

 ."االمتثال واإلنفاذ وأي خيارات أخرى
ـ   ـة القائمة على المستوي   ـ القانوني ل للصكوك ـأجرى تحلي وقد   .2 ـ  ـات الوطنية واإلقليمي ـ  ـة والدولي ة ـة، المتعلق

ـ  عني بالحصول وتقاسم المنافعالجتماع الثالث للفريق العامل الم   ل، وذلك   بالحصول وتقاسم المنافع   ة ـ، وهو متاح فـي الوثيق
UNEP/CBD/WG-ABS/3/2. 

األطـراف، والحكومـات،    "، دعا مؤتمر األطراف في اجتماعـه الثـامن          "ألف" 8/4من المقرر   ) 3(في الفقرة   و .3
مـات بخصـوص   والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلـى تقـديم معلو       

المدخالت بالنسبة لتحليل الصكوك القانونية والصكوك األخرى الموجودة على المستويات الوطنية، واإلقليمية والدولية التـي           
ـ  ة االتفاقية، وذلك قبل أربعة أشهر من االجتمتتعلق بالحصول وتقاسم المنافع، تقديمها إلى أمان      ق العامـل  اع الخـامس للفري

تعد تجميعا للمعلومات المقدمة وفقا     ، طلب مؤتمر األطراف من األمانة أن        4وفي الفقرة   ".  تقاسم المنافع المعني بالحصول و  
ـ   ـ، وإتاحته 3للفقرة   وقـد جمعـت المساهمــات المقدمـة إلـى األمانـة فـي الوثيقــة                .  ق العامـل  ـا لعمل الفري

UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/1. 
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، بخصوص الصكوك القانونيـة  UNEP/CBD/WG-ABS/3/2ي الوثيقة تحدث هذه الوثيقة المعلومات المتضمنة ف    .4
ويرد عرض عام للتدابير اإلقليميـة      .  ي التي تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع     دولوالصكوك األخرى القائمة على المستوى ال     

مقدمة في هـذه  وتوفر المعلومات ال .  UNEP/CBD/WG-ABS/5/4والوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في الوثيقة        
 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/3 في الوثيقة واردالوثيقة أساسا لتحليل الفجوات ال

 على المستوى الدوليم للتطورات األخيرة عرض عا -ثانيا 
 للصكوك الدولية التي يغطيها هذا القسـم، مـع إلقـاء           UNEP/CBD/WG-ABS/3/2قدم وصف عام في الوثيقة       .5

وبناء عليه، فإن األقسام التالية تقدم تحديثا للتطـورات األخيـرة المتعلقـة             .  سم المنافع الضوء على عالقتها بالحصول وتقا    
 . الصكوك هذهبالحصول وتقاسم المنافع في كل صك من
 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة   -ألف 

مة األمـم   معلومات عن دور منظ   ) 48 إلى   43الصفحات من    (UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/3 الوثيقة   قدمت .6
المتحدة لألغذية والزراعة في الحصول وتقاسم المنافع بالنسبة لجميع مكونات التنـوع البيولـوجي ذات األهميـة لألغذيـة        
والزراعة، والتي تغطي كل من هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثيـة النباتيـة              

بالطبيعـة الخاصـة للتنـوع البيولـوجي        "الوثيقة أيضا اعتراف مؤتمر األطراف في االتفاقية        وتصف  .  لألغذية والزراعة 
 1.، وتأثيرات الحصول وتقاسم المنافع"الزراعي، وسماته المميزة والمشاكل التي تحتاج إلى حلول مميزة

 التابعة لمنظمة األغذية والزراعة  هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة - 1
 العمل الجاري للهيئة الحكومية الدولية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية               إن .7

 .لمداوالت الفريق العاملبالنسبة  أهمية مباشرة لهوالزراعة بالعالقة إلى الحصول وتقاسم المنافع، 
يتنـاول  دائـم  ، وكانت أول محفل حكومي دولـي      1983 أنشئت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة في عام        .8

 حكومـة   170وفي الوقت الحاضر، تضم عضوية الهيئة       .  الموارد الوراثية الزراعية، بما في ذلك الحصول وتقاسم المنافع        
 :وينص النظام الداخلي للهيئة على ما يلي.  والجماعة األوروبية

سات والمسائل القطاعية والمشـتركة بـين القطاعـات ذات         تضطلع الهيئة بدور تنسيقي وتعني بمسائل السيا      " •
في مجـال   "بما في ذلك      " [..] الصلة بصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام        

واستخدامها المستدام واالقتسـام العـادل والمنصـف        : [...] الموارد الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراعة     
 : [...] المستمدة من استخدامهاللمنافع

 وأن تشرف، بناء على طلب األجهـزة الرياسـية للمنظمـة          [...] أن توفر منتدى حكوميا دوليا للمفاوضات       " •
، على وضع اتفاقيات أو تعهدات أو مدونات سلوك أخرى أو غيرها من الصـكوك       واالتفاقات الدولية األخرى  

 [...]وأن تتابع تنفيذها [..] ية والزراعة، الدولية ذات الصلة بالموارد الوراثية لألغذ

أن تيسر التعاون بين المنظمة وغيرها من األجهزة الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بصيانة الموارد               " •
الوراثية واستخدامها المستدام، وبصفة خاصة مع مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ولجنة األمـم               

وأن تسعى إلى استحداث اآلليات المناسبة للتعاون والتنسيق بالتشاور مع هذه           [...[  المستدامة،   المتحدة للتنمية 
 ".األجهزة

                                                
 .5/5، والذي أعيد التأكيد عليه في المقرر 2/15المقرر   1
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لدى تنفيذها لشروط التكليف هذه، عددا من االتفاقـات ومـدونات السـلوك والخطـوط     أعدت الهيئة عبر السنين،   .9
ألغذية والزراعة، أبرمت الهيئة المعاهدة الدولية بشأن الموارد        وفي مجال الموارد الوراثية النباتية ل     .  اإلرشادية ذات الصلة  

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وعملت كلجنة مؤقتة لها، بما في ذلك في المفاوضات بشأن االتفاق القياسي لنقل المـواد              
 .ده الجهاز الرياسي في أول اجتماع لهالذي يحكم النظام المتعدد األطراف للحصول وتقاسم المنافع التابع للهيئة، والذي اعتم

لمؤتمر التقني األول المعني بالموارد الوراثية الحيوانية، الذي استضافته حكومة          لعداد  اإلأشرفت الهيئة أيضا على      .10
 فيه حالة الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة فـي          وستعرض،    )2007أيلول  / سبتمبر 7-3(سويسرا في انترالكن    

 :، قرر مؤتمر األطراف6/5وفي المقرر .  خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانيةتعتمد فيه لعالم، وا
 وفـي الوقـت   دعوة األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية ومنظمات التمويل إلى توفير الدعم الكـافي           " 

تي تكفل المساهمة في حفظ الموارد الجينية الحيوانيـة          إجراءات متابعة محددة عبر الوسيلة ال      تنفيذ و  [...]المناسب
 ".من أجل األغذية والزراعة، وفي استدامة استخدامها والحصول عليها واقتسام فوائدها

 : الهيئةفإن، 2005في المنعقدة في دورتها العادية العاشرة و .11
الحصول وتقاسم المنـافع، مـن أجـل     بأن تسهم منظمة األغذية والزراعة والهيئة بمزيد من العمل بشأن       أوصت"

ضمان سيرها في اتجاه يساند االحتياجات الخاصة للقطاع الزراعة، وذلك بالنسبة لجميع مكونات التنوع البيولوجي               
 ."ألغذية والزراعةلة هميذات األ

  سنوات10مدته   السنوات عمل متعدد، برنامج2007في  المنعقدة  في دورتها العادية الحادية عشرة      اعتمدت الهيئة    .12
(MYPOW)،2                  يغطي جميع مكونات التنوع البيولوجي ذات األهمية لألغذية والزراعة، بما في ذلـك المـوارد الوراثيـة 

الحيوانية، والموارد الوراثية المائية، والموارد الوراثية الحرجية، والموارد الوراثية للكائنات الحيـة الدقيقـة والالفقريـات،            
 :ولدى اعتمادها برنامج العمل المتعدد السنوات، فإن الهيئة.  باتيةوالموارد الوراثية الن

ية ذارد الوراثية لألغ  وأوصت منظمة األغذية والزراعة بمواصلة التركيز على الحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للم           "
المنـافع،  ووافقت على أهمية النظر في الحصول وتقاسـم         ".  "والزراعة وذلك بطريقة متكاملة وفي عدة مجاالت      

وقررت أن العمل في هذا المجال يجب أن يكون         .  ي لألغذية والزراعة  إلى جميع مكونات التنوع البيولوج    بالعالقة  
 ".مهمة مبكرة داخل برنامج عملها المتعدد السنوات

لزراعـة  وتبعا لذلك، تعتزم الهيئة النظر في إعداد سياسات وترتيبات للحصول على الموارد الوراثية لألغذيـة وا                .13
عشـر يعتـزم   التي وتقاسم المنافع الناشئة عنها كأولوية في برنامج عملها المتعدد السنوات، وذلك في دورتها العادية الثانية          

 .2009عقدها في الربع الثالث من سنة 
 اعةراثية النباتية لألغذية والزربشأن الموارد الوالتابعة لمنظمة األغذية والزراعة المعاهدة الدولية    - 2

.  2004حزيـران  / يونيو29دخلت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حيز النفاذ في      .14
 . طرفا113، كان عدد األطراف في المعاهدة 2007حزيران / يونيو20وفي 

امها المسـتدام، والتقاسـم العـادل       ألغذية والزراعة واستخد  لتشمل أهداف المعاهدة حفظ الموارد الوراثية النباتية         .15
 ةوالمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، على نحو يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك من أجل الزراعة المسـتدام                  

 . المستدامواألمن الغذائي

                                                
:  على الموقع اإللكترونيCGRFA-11/07/Reportللحصول على برنامج العمل المتعدد السنوات، انظر المرفق هاء بالوثيقة   2

ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa11/r11repe.pdf 

ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/cgrfa11/r11repe.pdf
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ظـام  ، وهـو الن   UNEP/CBD/WG-ABS/3/2إن أحد المكونات الرئيسية في المعاهدة، حسبما أبرزت الوثيقـة            .16
وكما أبرزت المادة   .  المتعدد األطراف لتيسير الحصول وتقاسم المنافع، يتناول مسألة الحصول على الموارد وتقاسم المنافع            

 من المعاهدة، فإن األطراف المتعاقدة تقر بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية النباتيـة لألغذيـة والزراعـة                   10
 األطراف لتيسير الحصول على هذه الموارد، وتقاسم المنافع الناشئة عن اسـتخدامها بشـكل          وتوافق على إنشاء نظام متعدد    

، فإن آلية تيسير الحصول وتقاسم المنافع هي االتفاق القياسي لنقل المواد            13 و   12وكما ورد في المادتين     .  عادل ومنصف 
(SMTA)  والهدف من االتفاق القياسي لنقـل  .  م المنافع الذي يحدد شروط الحصول على هذه الموارد الوراثية وشروط تقاس

 من مختلف   29 محصوال باإلضافة إلى     35المواد هو توحيد عملية الحصول وتقاسم المنافع للمحاصيل الغذائية البالغ عددها            
 .األعالف المذكورة في الملحق األول للمعاهدة الدولية

 الصادر عن الجهاز الرياسي للمعاهدة الدوليـة بشـأن          2/2006اعتمد االتفاق القياسي لنقل المواد بموجب القرار         .17
حزيـران  / يونيـو  16 إلى   12الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في دورته األولى التي عقدت بمدريد، أسبانيا من              

2006. 
بموجبها يتعين على الجهة التـي    ة التشغيل لتقاسم المنافع، و    كامليقدم االتفاق القياسي لنقل المواد آلية تجارية دولية          .18

سهم بنسبة مئوية ثابتة من إجمالي المبيعات مـن         تتحصل على مورد وراثي نباتي من النظام المتعدد األطراف للمعاهدة أن            
 .نافع قائم في إطار المعاهدة بشروط معينةمأي منتج تجاري جديد إلى صندوق استئماني دولي لتقاسم ال

 في  1,1الخيار األول ينص على دفع نسبة قدرها        :  لنقل المواد  منافع بموجب االتفاق القياسي   وثمة خياران لتقاسم ال    .19
، ويمكن لهـذا    ) في المائة  30ناقص  ( إلى استراتيجية التمويل في إطار المعاهدة        ،المائة من مبيعات منتج متداول في السوق      

عندما تكـون هنـاك   ا من النظام المتعدد األطراف،      محصول جديدا تدخل فيه مواد تم الحصول عليه        ساللةالمنتج أن يكون    
قيود، مثل حماية براءة اختراع، يترتب عليها أال يكون المنتج متاحا بحرية لجهات أخـرى ألغـراض البحـث والتـدريب           

وبموجب الخيار الثاني لتقاسم المنافع، يمكن لمستخدم النظام أن يختار نظاما للـدفع مبنـي علـى المحصـول،                   .  والتربية
 منتجاته المتداولة في السوق من محصول معين، بغض النظر عـن            جميع في المائة على     0,5بموجبه يدفع نسبة أقل هي      و

وجود مواد من النظام المتعدد األطراف في مثل هذه المنتجات، وبغض النظر عما إذا كانـت المنتجـات متاحـة بحريـة                      
 .ملكية الفكرية أو غيرها من الحقوقلآلخرين ألغراض البحث والتربية من خالل ممارسة حقوق ال

لمعاهدة، فإن األموال التي تولد من آلية تقاسم المنافع هذه ستعود في النهايـة    التابعة ل من خالل استراتيجية التمويل      .20
ويطبق .  ةبالنفع على المزارعين وعلى البرامج الزراعية ذات األولوية في البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالي               

التابعـة   (IARCs)بالفعل على المستوى العالمي بواسطة مراكز البحـوث الزراعيـة الدوليـة             لنقل المواد   االتفاق القياسي   
ولية األخـرى التـي تحـتفظ       د، والمؤسسات ال  2007 منذ أوائل    (CGIAR)للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية      

 15ية لألغذية والزراعة خارج موقعها الطبيعي والتي وقعت اتفاقات بموجب المـادة             بمجموعات من الموارد الوراثية النبات    
فـي  لنقل المواد    ولذلك، فإن الخبرة المكتسبة من تطبيق االتفاق القياسي          . لدى المعاهدة  مجموعاتها   وضعتمن المعاهدة، و  

 مرجعا عمليا للخبرة في المسـتقبل لتصـميم   شكلت في ظل المعاهدة ،إطار النظام المتعدد األطراف للحصول وتقاسم المنافع     
 .مبرمة للحصول وتقاسم المنافع وغير ذلك من اآللياتمتعددة األطراف  من خالل عقود ،وتنفيذ صكوك دولية لتقاسم المنافع

المتعدد وتجدر مالحظة أنه بينما تنطبق المعاهدة على جميع الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، فإن النظام              .21
األطراف للحصول وتقاسم المنافع ال يغطي إال المحاصيل واألعالف المذكورة في الملحق األول من المعاهدة الدولية عنـد                  

األغذية والزراعة، بشـرط    مجالي  فقط لغرض االستخدام والحفظ من أجل البحوث والتربية والتدريب في           " الحصول عليها   
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أو االستخدامات الصناعية غير الغذائيـة وغيـر العلفيـة          /لكيماوية، والصيدالنية و  أال تشمل هذه األغراض االستخدامات ا     
 3".األخرى

 من المعاهدة تنص علـى      15، فإن المادة    )13 و   12 و   11 و   10المواد  (وباإلضافة إلى النظام المتعدد األطراف       .22
، بما فيها المحاصيل    والمؤسسات الدولية األخرى   إضافة الطائفة الواسعة من الموارد لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية         

المذكورة في الملحق األول والمحاصيل األخرى غير المذكورة في الملحق األول، والتي تخضـع هـي األخـرى ألحكـام                  
 .الحصول وتقاسم المنافع

ز اإلحدى عشر التابعة وفيما يتعلق بمجموعات الموارد الوراثية النباتية خارج موقعها الطبيعي المودعة لدى المراك            .23
االستشـارية  لجماعـة   ات بين المراكز التابعـة ل     ، فقد وقعت اتفاق   (CGIAR)للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية      

، إلخضـاع   2006تشـرين األول    / أكتـوبر  16فـي    (ITPGRFA) والجهاز الرياسي للمعاهـدة   للبحوث الزراعية الدولية    
 مع المجموعات اإلقليمية التابعـة  هي في طور التوقيعووقعت اتفاقات مماثلة أو   .لمعاهدةة لديها لحكم ا عالمجموعات المود 

، (CATIE) المداريـة   في مجال الزراعة   والتدريبمركز البحث   و (GOGENT)للشبكة الدولية للموارد الجينية لجوز الهند       
والوكالة الدوليـة للطاقـة   األغذية والزراعة  منظمة لقسم المشترك بينلتابع لا (mutant)الطافرة  ومستودع البالزما الوراثية  

، فإن الموارد الجينية لدى هذه الموارد والمتضمنة في قائمـة           وبالتالي.  مناقشات مع مؤسسات أخرى   ، وتجري اآلن    الذرية
ـ    االمحاصيل واألعالف في الملحق األول للنظام المتعدد األطراف سوف توزع باستخدام             واد التـابع   التفاق القياسي لنقل الم

 .15 للمعاهدة، بينما ستكون الموارد األخرى متاحة وفقا ألحكام المادة
ويمكن الخروج بدروس مفيدة من مفاوضات المعاهدة الدولية واالتفاق القياسي لنقل المواد التابع لها، وهذه يمكـن                  .24

يمكنه، بوجه خاص، أن يقـدم دروسـا   قل المواد لنفاالتفاق القياسي .  أن تفيد في إرشاد عملية التفاوض بشأن النظام الدولي   
مكتسبة بصدد اإلدارة العملية آلليات تقاسم المنافع الدولية بخصوص اآلالف من عمليات النقل التي تحدث في إطار النظـام                   

؛ "رد الوراثية قيـد التطـوي  الموا"، و "المنتج"، و "المتلقي"، و "المقدم"كل سنة؛ وبخصوص تعريف بعض المصطلحات، مثل    
وبخصوص استخدام خيارات تقاسم المنافع المتعددة في إطار نظام دولي واحد للحصول على المـوارد وتقاسـم المنـافع؛                   
وبخصوص التزامات تقديم المعلومات والتقارير من جانب المقدمين للموارد الوراثيـة والمتلقـين لهـا، واإلدارة العمليـة                  

ر وأهمية حقوق الملكية الفكرية في تقاسم المنافع؛ وبخصوص إجـراءات   إدارة المعلومات ذات الصلة؛ وبخصوص دو      لنظم
ـ حل المنازعات البديلة في حالة المنازعات المحتملة الناشئة بالعالقة إلى عمليـات النقـل الفرديـة أو                  ات الحصـول  ترتيب

 .المنافع وتقاسم
 المتصلة بالتجارة  اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية  - باء

، 2006تشرين الثاني / نوفمبر13، من خالل رسالة مؤرخة في       2006أيار  / مايو 25استجابة لإلخطار المؤرخ في      .25
المساهمة التالية لتحليل الصكوك القانونية وغيرها من الصكوك القائمـة علـى    (WTO)قدمت أمانة منظمة التجارة العالمية   

 :تحليل الفجواتب أيضا تتصل والدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، والتي المستويات الوطنية واإلقليمية
إن عمل منظمة التجارة العالمية حول العالقة بين االتفاق بشأن جوانـب الملكيـة الفكريـة المتصـلة بالتجـارة        "  .26

(TRIPS) )ة التابعة لمنظمة التجارة العالميـة فـي        ئبيجنة التجارة وال  ع البيولوجي، بدأ ألول مرة في ل      واتفاقية التنو ) تريبس
  وكان المحفل الرئيسـي  .1994نيسان /ة المعتمد في مراكش في أبريلبيئأعقاب التكليف الوارد في المقرر بشأن التجارة وال   

 )ب(3-27، عندما بدأ النظر في المـادة        1999 في   "تريبس"لهذا الموضوع في منظمة التجارة العالمية قد انتقل إلى مجلس           
.  ، وهي المادة التي تتعلق بإمكانية تغطية االختراعات في المجاالت النباتية والحيوانية ببراءات االختـراع              "تريبس"من اتفاق   

                                                
 .من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة) أ( 3-12انظر المادة   3
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بـأن   19في الفقـرة     "تريبس"، الذي كلف مجلس     2001تشرين الثاني   / نوفمبر 14ة الوزاري في    حومنذ اعتماد إعالن الدو   
  واتفاقية التنوع البيولوجي، وحماية المعارف التقليدية والفنون الشعبية        "تريبس"تفاق  يبحث، ضمن أمور أخرى، العالقة بين ا      

وقد عالج إعالن الدوحـة أيضـا موضـوع         .  "تريبس"، تم تناول هذه القضايا في االجتماعات العادية لمجلس          )الفلولكلور(
 واتفاقية التنوع البيولوجي واحدة   "تريبس" بين اتفاق    وكانت العالقة .  12المسائل والشواغل المتعلقة بالتنفيذ، وذلك في الفقرة        

وقد أكد من جديد المقرر بشأن برنامج عمـل الدوحـة، الـذي اعتمـده المجلـس العـام فـي                     .  من مسائل التنفيذ العالقة   
شروط التكليف القائمة بشأن المسـائل والشـواغل المتعلقـة          ") تموز/حزمة يوليو "المعروف باسم    (2004آب  /أغسطس 1
.  ونفذت عملية استشارية من جانب المدير العام لهـذا الغـرض          .  لتنفيذ، ودعا إلى مضاعفة الجهود إليجاد حلول مالئمة       با

، ذكـر بالتحديـد     2005كـانون األول    / في ديسمبر  ،نغ كونغ الوزاري  وولدى معالجته لمسائل التنفيذ العالقة، ذكر إعالن ه       
 ى  ونص اإلعالن عل    ).باإلضافة إلى مسالة تمديد اإلشارات الجغرافية     (البيولوجي   واتفاقية التنوع    "تريبس"العالقة بين اتفاق    

ضرورة تكثيف العملية االستشارية بشكل أكبر وطلب من المدير العام أن يرفع تقريرا إلـى كـل اجتمـاع عـادي للجنـة             
 . والمجلس العام(TNC)المفاوضات التجارية 

في االجتماعات  :  واتفاقية التنوع البيولوجي على مسارين     "تريبس"ن اتفاق   بناء على ذلك، عولجت مسألة العالقة بي       .27
وقد نظرت المناقشة في االجتماعـات      .  ، وفي العملية االستشارية لتناول مسائل التنفيذ العالقة       "تريبس"العادية لمجلس اتفاق    

 "تـريبس "لهند والبرازيل وبيرو، لتعديل اتفاق       في اقتراح قدمته مجموعة من البلدان النامية، بقيادة ا         "تريبس"العادية لمجلس   
 الموارد البيولوجية والمعارف التقليدية المستخدمة فـي االختراعـات،          نشأليشمل التزاما بأن تكشف طلبات البراءات عن م       

على اتفاق  وأيدت النرويج تعديال    .   للموافقة المسبقة عن علم، وتقاسم المنافع بشكل عادل ومنصف         تقديم إثبات باإلضافة إلى   
 مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، أو بلـد المنشـأ إذا كـان              إلفصاح عن  يقضي بإدخال شرط إلزامي ل     "تريبس"

  وأيد االتحاد األوروبي شرطا إلزاميـا  . االختراعبراءاتنظام  خارج صاح عدم اإلفلدىمعلوما، بشرط أن تكون الجزاءات  
د الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها التي تغطي جميع طلبات براءات االختراع             منشأ أو مصدر الموار    اإلفصاح عن ب

 يجب أن يكون خـارج نظـام بـراءات   لى أن األثر القانوني للعجز عن اإلفصاح      الوطنية واإلقليمية والدولية، مع التشديد ع     
شـؤون بـراءات االختـراع     التعاون فـي   نص صريح في القواعد التنظيمية لمعاهدة   خالواقترحت سويسرا إد  .  االختراع
(PCT)       التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، على أنه بإمكان األطراف في المعاهدة إلـزام مقـدمي طلبـات البـراءات 

ويتمثل موقف الواليـات  .   مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي استندت االختراعات إليها مباشرة      اإلفصاح عن ب
لمتحدة، الذي يؤيده بعض األعضاء اآلخرين، في أن نهجا وطنيا باستعمال حلول مناسبة للظروف الوطنية، بما فـي ذلـك                    ا

ن يكون من المفيد    لإبرام العقود، يعد كافيا لتلبية أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي بالعالقة إلى الحصول وتقاسم المنافع، وأنه                
وأعرب بعض األعضاء عن رغبتهم في إجراء مناقشة قائمة على الحقـائق      .  االختراعأو المستصوب إشراك نظام براءات      

 .استنادا إلى الخبرات الوطنية من أجل بحث المسائل المعنية
، ملخص للعمل IP/C/W/370/Rev.1، و IP/C/W/369/Rev.1، و IP/C/W/368/Rev.1يرد في مذكرات األمانة    .28

مناقشـات مجلـس    لل  يتسـج يـرد   و.  2006شباط  / إلى فبراير  1999 من   "تريبس"لس  المنجز في االجتماعات العادية لمج    
، (IP/C/M/50-51) في محاضر جلسات المجلس      2006حزيران  /آذار ويونيو /جتماعين المنعقدين في مارس   ال في ا  "تريبس"

قـدمت ورقـات   وفي تلـك االجتماعـات،   .  IP/C/M/52تشرين األول في الوثيقة /وسوف تسجل مناقشات اجتماع أكتوبر    
 IP/C/W/470 and)تتضمن مقترحات معينة عن الحصول وتقاسم المنافع، من جانـب مجموعـة مـن البلـدان الناميـة      

IP/C/W/474 and its Addenda)، ــل ــرو (IP/C/W/475) والبرازي ــدة  (IP/C/W/484)، وبي ــات المتح ، والوالي
(IP/C/W/469)   واليابان ،(IP/C/W/472) والنرويج ، (IP/C/W/473)  .          ويمكن اإلطالع على نسخ مـن جميـع الوثـائق

 .)www.wto.org(منظمة التجارة العالمية اإللكتروني لموقع الالمذكورة أعاله على 

http://www.wto.org
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سياسة وفيما يتعلق بالعملية االستشارية للمدير العام، ركزت المناقشات في هذه السنة على مزايا مختلف خيارات ال                .29
وقد سعى بعض البلدان إلى االتفاق بوضـوح علـى أن     .  في هذا المجال بشأن عالقة هذه المسألة بجولة مفاوضات الدوحة         

واعتبر بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية اآلخـرين أنـه ال   .  الحل سيتم التوصل إليه بالتفاوض كجزء من نتائج الجولة   
 4."مر وأنه لن يكون من المالئم وضع مثل هذا التكليفيوجد تكليف بإجراء مفاوضات حول هذا األ

 وهو مقدم من البرازيل، الصين، كولومبيا، كوبا، إكـوادور، الهنـد، باكسـتان،    ،يقترح واحد من آخر المقترحات     .30
تطلبـات   إلدمـاج م   "تريبس"، يقترح إدخال تعديل على اتفاق       2006حزيران  /بيرو، تايلند، تنزانيا وجنوب أفريقيا في يونيو      

 للموافقة المسـبقة   إثبات منشأ الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبة بها في طلبات براءات االختراع مع              اإلفصاح عن 
، أعربت بلدان إضافية عن  2007حزيران  / في يونيو  "تريبس"  وفي اجتماع الحق لمجلس       5.عن علم، ولضمان تقاسم المنافع    

 وبالرغم مـن أن  .يها فنزويال، وأعضاء المجموعة األفريقية وأعضاء مجموعة البلدان األقل نموا تأييدها لهذا االقتراح، بما ف    
 ويشكل أيضا أحد مسائل التنفيذ العالقة في سياق برنامج عمل الدوحة،        "تريبس"ما في جدول أعمال مجلس      ائدذلك يشكل بندا    
 .إلى نتائج مهمةبعد فلم يتم التوصل 

 ية للملكية الفكرية    المنظمة العالم-جيم 
لملكيـة الفكريـة    وخصوصا اللجنة الحكومية الدولية المعنيـة با      ،  (WIPO) قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية     .31

 التابعة لتلك المنظمة، بعدد من األنشطة ذات الصلة لعمـل           )الفولكلور(الفنون الشعبية   والموارد الجينية والمعارف التقليدية و    
، كمـا ورد وصـفه فـي الوثيقـة     2000 البيولوجي، وذلك منذ إنشائها بقرار من الجمعية العامة فـي سـنة   اتفاقية التنوع 

UNEP/CBD/COP/8/INF/41. 
المعنيـة  وباإلضافة إلى العمل الذي نفذ بشأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية، قامت اللجنة الحكومية الدوليـة                 .32

 للمنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة       التابعة) الفولكلور(نون الشعبية   ة والمعارف التقليدية والف   بالملكية الفكرية والموارد الجيني   
 :باألنشطة التالية المتعلقة بالموارد الجينية

بالنسبة لمسائل الملكية الفكرية المتعلقة بالشروط المتفق عليها تبادليا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، هنـاك قاعـدة       .33
لمنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة مـع        اإللكتروني ل موقع  الللعقود المتعلقة بالتنوع البيولوجي متاحة على       ترونية  إلكبيانات  

وباإلضافة إلى ذلك، وضعت اللجنـة الحكوميـة        .  تفاقاتالتركيز بوجه خاص على جوانب الملكية الفكرية في مثل هذه اال          
مبادئ عامة ومسودة مبادئ    ) الفولكلور(ينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية      المعنية بالملكية الفكرية والموارد الج    الدولية  

  للملكيـة الفكريـة  توجيهية عن جوانب الملكية الفكرية في الحصول وتقاسم المنافع وهي متضمنة في وثيقة المنظمة العالمية  
WIPO/GRTKF/IC/7/9. 

موارد الجينية ومتطلبات اإلفصاح في طلبات الحصـول علـى          بين الحصول على ال   المتبادلة  وحول مسألة العالقة     .34
 مسـائل حقوق الملكية الفكرية، أصدر مؤتمر األطراف دعوتين إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلعداد دراسات عـن ال        

وفـي  .  " الفكرية بين الحصول على الموارد الجينية ومتطلبات اإلفصاح في طلبات حقوق الملكية          المتبادلة  الخاصة بالعالقة   
الحالتين، استجابت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بصورة إيجابية وقامت بعملية واسعة النطاق لجمـع البيانـات وإجـراء          
المشاورات واالستعراض والتعليق من جانب الدول األعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة، وذلك إلنشاء موردين متصلين           

وتضمن ذلك إنشاء عملية محددة للتشاور واالستعراض من جانـب الجمعيـة العامـة          .  علوماتاتصاال وثيقا من موارد الم    
                                                

 .UNEP/CBD/WG-ABS/5/INF/1مساهمة من أمانة منظمة التجارة العالمية الواردة في الوثيقة   4
، IP/C/W/474، و TN/C/W/41/Rev.2، و WT/GC/W/564/Rev.2لمزيد من التفاصيل، انظر الوثائق   5
 .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
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وتم إرسـال   .  للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وإعداد استبيان تقني تفصيلي موجه إلى جميع الدول األعضاء في المنظمة              
والهيئات األخرى في اتفاقية التنوع البيولـوجي   اف  األطرمواد تقنية لمساعدة مؤتمر     كهاتين الدراستين إلى مؤتمر األطراف      

 .ن الدراستان بموقف معين للسياسات ولكنهما يقدمان بدال من ذلك معلومات تقنية أساسيةاوال تنادي هات".  في أعمالهم
.  سـادس قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بإجراء الدراسة األولى بدعوة من مؤتمر األطراف في اجتماعه ال                .35

وإبالغ نتائجها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السـابع،   إعداد دراسة تقنية"إلى العالمية للملكية الفكرية فقد دعيت المنظمة    
، عند طلب الكشف فـي       شؤونها بشأن األساليب التي تتمشى مع االلتزامات المترتبة على المعاهدات التي تدير تلك المنظمة            

 :ن أمور منهاطلبات براءات االختراع ع
 الموارد الجينية المستعملة للتوصل إلى االختراعات المطلوب إثباتها؛ )أ(
 بلد المنشأ للموارد الجينية المستعملة في االختراعات المطلوب إثباتها؛ )ب(

المعرفة واالبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بذلك والمستعملة للتوصل إلى االختـراع المطلـوب      )ج(
 ته؛إثبا

 مصدر المعرفة واالبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بذلك؛ )د(
 ."دليل على صدور موافقة مسبقة عن علم )ه(

وفي ذلك االجتماع، دعا مؤتمر األطراف      .  طراف الدراسة التقنية مع التقدير    الحظ مؤتمر األ  في اجتماعه السابع،     .36
بخصوص العالقة المتبادلة بـين الحصـول     لمسائل   ا بحث، وعند المالئم، معالجة   ى  إلأيضا  المنظمة العالمية للملكية الفكرية     

، ومع األخذ في الحسـبان الحاجـة   على الموارد الجينية ومقتضيات الكشف في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية           
 :ضمن أمور أخرى ،ذلك ما يلييشمل وتفاقية التنوع البيولوجي وغير مناٍف لها، ان أن يكون هذا العمل يساند اإلى ضم

 بدائل ألحكام نموذجية بشأن مقتضيات الكشف؛ )أ(
 بالعالقة إلى البنود التـي تقتضـي تطبيـق          حقوق الملكية الفكرية  بدائل عملية إلجراءات التقدم بطلبات       )ب(

 متطلبات الكشف؛
 بدائل التدابير الحافزة لمقدمي الطلبات؛ )ج(
 تشغيل متطلبات الكشف في مختلف المعاهدات التي تديرها المنظمة العالميـة            تحديد اآلثار المترتبة على    )د(

 للملكية الفكرية؛
 .األصل القانوني/المصدر/مسائل تتعلق بالملكية الفكرية التي تثيرها الشهادة الدولية المقترحة للمنشأ )ه(

 .أما الدراسة الثانية، فقد قدمت إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن .37
المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليديـة        أن اللجنة الحكومية الدولية      بلدانوبينما رأى بعض ال    .38

 لبحث القضـايا المتعلقـة      كانت أكثر الهيئات مالءمة لالستجابة للدعوتين من مؤتمر األطراف        ) الفولكلور(والفنون الشعبية   
اية الموارد الجينية والمعارف التقليدية من سوء التخصيص يجب أن تعالج في صكوك             بشرط اإلفصاح، رأى آخرون أن حم     

قانونية تعلق ببراءات االختراع، وخصوصا بإدخال التغييرات الضرورية على مثل هذه الصكوك للتأكد من أنها تنص علـى      
ضرورة مناقشة مسألة اإلفصاح في سـياق      ولذلك اقترحت هذه البلدان     .  إعالن مصدر الموارد الجينية أو المعارف التقليدية      

 لقـانون الموضـوعي   امشـروع    بخصوصوفي المناقشات   ،  (PCT)إصالح معاهدة التعاون في شؤون براءات االختراع        
 .(SPLT) االختراع ببراءات المتعلق
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 طلبـات   في هذا السياق، قدمت سويسرا اقتراحا بخصوص إعالن مصدر الموارد الجينية والمعارف التقليدية فـي               .39
براءات االختراع إلى الفريق العامل المعني بإصالح معاهدة التعاون في شؤون براءات االختراع التابع للمنظمـة العالميـة                  

 :وكان ملخص االقتراح كما يلي.  2003أيار /للملكية الفكرية وذلك في مايو
حتـى  ) PCTلوائح  (اءات االختراع   تقترح سويسرا بإيجاز تعديل اللوائح في إطار معاهدة التعاون في شؤون بر           " 
 التشريع الوطني لبراءات االختراع صراحة بإعالن مصدر الموارد الجينية والمعارف التقليدية في طلبـات               قضيي

، انظر القاعدة الجديدة المقترحـة    (براءات االختراع، إذا كان االختراع يستند مباشرة إلى هذه الموارد أو المعارف             
  وعالوة على ذلك تقترح سويسرا إعطاء طالبي براءات االختراع إمكانية الوفاء بهذا الشرط            .))ز( )1( مكرر 51

ـ (رحلة الدوليـة اء المـة أو بعد ذلك في أثن   ـراءة دولي ـفي وقت ملء طلب ب     ـ انظر القاعدة الجدي رحة ـدة المقت
صدر هذا سوف يضـاف إلـى   ، فإن إعالن الم )10)(أ(2-48ومما يذكر أنه بموجب القاعدة الحالية       )).  6(4-17

 .الطبعة الدولية من الطلب الدولي المعني
قترحاتها، قدمت سويسرا اقتراحين آخرين إلى الفريق العامل المعني بإصـالح           ا التقدم في المناقشات حول      رازإلح"

 2004نيسـان  /معاهدة التعاون في شؤون براءات االختراع التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكريـة فـي أبريـل               
ويعالج هذان االقتراحان مسـألة  .  ، على التوالي، وتضمنا شروحات أكثر تفصيال القتراحاتها     2005نيسان  /وأبريل

الموارد الجينية والمعارف التقليدية، ومدى االلتزام بإعالن هذا المصـدر          " مصدر"استعمال المصطلحات، ومفهوم    
حتملة في حالة عدم اإلعالن عن المصدر أو في حالة إعطـاء  في طلبات براءات االختراع، والعقوبات القانونية الم    

 6".إعالن خاطئ عن المصدر، وإدخاله االختياري مقابل اإلدخال اإللزامي على المستوى الوطني
المعنية بالملكية الفكرية والمـوارد     ألغراض اإلعالم، قدمت سويسرا أيضا اقتراحات إلى اللجنة الحكومية الدولية            .40

 "تـريبس " وإلى مجلس اتفاق ،للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة  ) الفولكلور(لمعارف التقليدية والفنون الشعبية     الجينية وا 
 7.التابع لمنظمة التجارة العالمية وإلى االجتماعين الثالث والرابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع

اإلفصاح عن منشأ أو مصدر المـوارد الجينيـة   "عضاء اقتراحا منفصال بشأن  قدمت الجماعة األوروبية ودولها األ     .41
الفكريـة   اللجنة الحكومية الدوليـة المعنيـة بالملكيـة       إلى   8"في طلبات براءات االختراع   المرتبطة بها   تقليدية  المعارف  وال

ويـدعو هـذا    .  "ة العالمية للملكية الفكريـة     التابعة للمنظم  )الفولكلور(والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية       
االقتراح إلى وضع شرط متعدد األطراف يلزم مقدمي طلبات براءات االختراع باإلفصاح عن بلد المنشأ أو، إذا لـم يكـن                     

أما مقدم طلب الحصول على براءة االختراع الذي يرفض         .  معلوما، مصدر الموارد الجينية التي قام االختراع على أساسها        
وإذا .  ولن يعالج طلبه إال إذا قـام باإلفصـاح        : إلفصاح عن هذه المعلومات، فإنه ببساطة لن يحصل على براءة االختراع          ا

أفصح الطالب ولكنه قدم معلومات غير صحيحة، فسوف تطبق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة وذلك خارج قانون براءات                 
ين من معاهـدات حقـوق   ت عليها دوليا، يترتب عليه إدخال تغييرات في اثنوإنشاء مثل هذا الشرط، عند الموافقة    .  االختراع

 ومعاهدة التعاون فـي  (PLT) معاهدة براءات االختراعوهما  9،"العالمية للملكية الفكريةمنظمة الالملكية الفكرية التي تديرها  
 .(PCT) شؤون براءات االختراع

                                                
 .انظر الوثيقة المقدمة من سويسرا للمساهمة في مناقشات اللجنة المعنية في دورتها الحادية عشرة  6
 .UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/12 و UNEP/CBD/WG-ABS/3/INF/7الوثيقتين انظر   7
وثيقة اتفاقية المرفق ب، وWIPO/GRTKF/IC/8/11 ريةالمنظمة العالمية للملكية الفك وجد نسخة من االقتراح بالكامل في وثيقةت  8

 .UNEP/CBD/WG-ABS/4/5التنوع البيولوجي 
 ).باء(، القسم الثالث، UNEP/CBD/WG-ABS/4/5انظر رد الجماعة األوروبية ودولها األعضاء المنسوخ في الوثيقة   9
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النظر في اقتراحات لتحسين االعتراف بالموارد      الموارد الجينية   بنية  اللجنة الحكومية الدولية المع   عمل  أيضا  تضمن   .42
الجينية كفن سابق في فحص براءات االختراع، باإلضافة إلى تعزيز قدرة تكنولوجيا المعلومات لرصد واسـتعراض حالـة                  

 .طلبات براءات االختراع الدولية التي تستخدم موارد جينية
المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشـعبية           ليةاللجنة الحكومية الدو  وقد أوصت    .43

 أن تقـوم    ،2007تمـوز   / في يوليو  ةفي دورتها الحادية عشرة المنعقد     ،التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية    ) الفولكلور(
كليفها لمواصلة عملها بشأن الملكيـة الفكريـة والمعـارف           بتجديد شروط ت   العالمية للملكية الفكرية  منظمة  لالجمعية العامة ل  

 .وسائل التعبير الثقافي التقليدية والموارد الجينية وذلك بالنسبة للمسائل التي تضمنتها شروط تكليفها السابقةالتقليدية و
  االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتات  -دال 

، وصف عام لالتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتـات،  UNEP/CBD/WG-ABS/3/2قدم في الوثيقة   .44
وقد قدمت إلى األمانة قبل االجتماع الثاني للفريق العامـل          .  وتبرز هذه الوثيقة عالقة هذا االتحاد بالحصول وتقاسم المنافع        

ـ      بالن (UPOV) اتـاف الجديدة من النبات   ـة األصن ـأراء االتحاد الدولي لحماي    ـ  ـسـبة لعمـل الفري ل المعنـي   ـق العام
فـي  الـدولي    وهي اآلراء التي اعتمدها مجلس االتحاد        ،وتقاسم المنافع بشأن نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع        بالحصول

 دا بشـأن ـهذه اآلراء عرضا عاما مفيتقدم و . 2003تشرين األول / أكتوبر 23دورته العادية السابعة والثالثين المنعقدة في       
 نظام دولي من وجهـة نظـر االتحـاد، وهـي متاحـة علـى الموقـع اإللكترونـي              برامالمفاوضات إل ائل المتعلقة ب  المس

http://www.upov.int/en/news/2003/intro_cbd.html.  
جديدة من النباتات مساهمة أخرى إلى األمانة تحضـيرا لالجتمـاع           قدمت أمانة االتحاد الدولي لحماية األصناف ال       .45

، وتشـدد  UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/3الرابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع وهي متاحة في الوثيقة    
 فـي مسـاهمة   وكما ورد ذكره بتفصيل أكبـر    .  على أن اتفاقية االتحاد الدولي ليست صكا يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع          

إجراءات تتبع في النظام الدولي يجب أال تقوض حماية أصـناف النباتـات وفقـا               أي  إقامة االعتبار إلى أن     "االتحاد، طلب   
ومن جانبه، يؤيد االتحاد الدولي الرأي القائل بأن اتفاقية التنوع البيولوجي والصكوك الدوليـة ذات               .  التفاقية االتحاد الدولي  

 ."حقوق الملكية الفكرية، بما فيها اتفاقية االتحاد، ينبغي أن تساند الواحدة منها األخرىالصلة التي تعالج 
    قانون البحار-هاء 

، فإن دراسة العالقة بين االتفاقية واتفاقية األمم المتحـدة          UNEP/CBD/WG-ABS/3/2كما ورد ذكره في الوثيقة       .46
 تخلص، ضـمن    10المستدام للموارد الجينية في قاع البحار العميق      بخصوص الحفظ واالستخدام     (UNCLOS)لقانون البحار   

 وتساند الواحدة منها األخـرى  البعضأمور أخرى، إلى أن أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واالتفاقية تكمل بعضها              
 االتفاقية بشـأن الحصـول       من 15المادة  تنطبق   وبينما . تدام للتنوع البحري والبيولوجي   بخصوص الحفظ واالستخدام المس   

فإن هذه المادة ال تغطي الحصـول وتقاسـم         وتقاسم المنافع، تنطبق فحسب على الموارد الجينية الخاضعة للوالية الوطنية،           
 .لوالية الوطنيةل المناطق الخاضعة بالموارد الجينية البحرية خارج فيما يتعلقالمنافع 

                                                
متاحة لالجتماع هي شعبة المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية لألمم المتحدة وأجرت الدراسة األمانة و  10

 .UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1الثامن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في الوثيقة 

http://www.upov.int/en/news/2003/intro_cbd.html
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حفـظ   12، ومؤتمر األطراف فـي االتفاقيـة   11لعلمية والتقنية والتكنولوجيةوبينما تناولت الهيئة الفرعية للمشورة ا   .47
المسـألة المحـددة المتعلقـة      الموارد الجينية واستخدامها المستدام في قاع البحار العميق خارج حدود الوالية الوطنية، فإن              

لحصول على هذه   الخاصة با المتعلقة بها   بالوضع القانوني للموارد الجينية الموجودة خارج مناطق الوالية الوطنية، والمسألة           
  وبصفة خاصة، اعترف     . للمنافع الناشئة عنها، لم يناقشا بعمق في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي           منصفالموارد والتقاسم ال  

نشطة فـي   األتنظم، بأن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 6، الفقرة 8/21مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، في المقرر   
األطراف والدول األخرى على التعاون، في نطـاق المنظمـات         وحث المناطق البحرية الخارجة عن حدود الوالية الوطنية،      

دارة واالستعمال المستدام للتنوع البيولـوجي البحـري فـي المنـاطق            قليمية ذات الصلة لتعزيز الحفظ واإل     أو اإل /الدولية و 
 .ةر العميقا بما في ذلك الموارد الجينية في قاع البحالخارجة عن حدود الوالية الوطنية،

في المناطق الخارجة عن حدود الوالية الوطنية فـي         البحرية  ويجري اآلن بحث المسائل المتعلقة بالموارد الجينية         .48
نشأته الجمعية  الفريق العامل غير الرسمي المخصص المفتوح العضوية الذي أ        سياق الجمعية العامة لألمم المتحدة، وال سيما        

العامة لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الخارجة عن حدود الواليـة     
وعالوة على ذلك، نوقشت المسائل أيضا في االجتماعين الخامس والثـامن           ).  الفريق العامل التابع للجمعية العامة    (الوطنية  

 )العمليـة االستشـارية   (المفتوحة العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار تحدة االستشارية غير الرسميةعملية األمم الم  ل
 13.(MSP)قانون البحار لواجتماع الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  

 بمقـر األمـم   2006شباط / فبراير17 إلى 13 من تي اجتمعتاللألمم المتحدة  لجمعية العامة   اركزت المناقشة في     .49
المتحدة في نيويورك، حول الموارد الجينية البحرية، ركزت على الوضع القانوني للموارد الجينية البحرية الموجودة خـارج           

التي لم يتم التفاوض بشأنها ومثلت فهم الرئيسـين المشـاركين العـام            وفي ملخصهما لالتجاهات،    .  مناطق الوالية الوطنية  
ضمن أمور أخرى، إلى أن هذه      ة التي نتجت عن االجتماع، أشار الرئيسان المتشاركان،         حتمللنهوج الم للمسائل والخيارات وا  

 كانت األدوات والترتيبـات القائمـة   ما إذابغية توضيح كيفية تنظيم هذه الموارد، و"المسألة تحتاج إلى المزيد من المناقشات     
".  تخدامها المستدام، بما في ذلك النظر في الحصول وتقاسم المنـافع كافية، أو أن الحاجة تدعو إلى أدوات جديدة لحفظها واس       

العالقة الوثيقة بين الموارد الجينية في قاع البحار العميق والتنوع البيولـوجي   "وعالوة على ذلك، أبرز الرئيسان المتشاركان       
 وسيعقد االجتماع التالي للفريق      14".وطنية قاع البحار العميق والموارد غير الحية الموجودة خارج الوالية ال          الماء في لعمود  

 .2008العامل في سنة 
 إلـى  19تناولت عدة دول أطراف في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، في اجتماعها السادس عشر، المنعقد من          .50
جديدة على أسـاس    في نيويورك، موضوع الموارد الجينية، والسيما الحاجة إلى النظر في نهوج             2006حزيران  / يونيو 23

وصرح أحد الوفود أنه لمنع نشـوء  .  لحصول وتقاسم المنافع  لاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار للنهوض بالتعاون الدولي و        
وضع تستخدم فيه هذه الموارد من جانب واحد وبدون تنظيم، يجب أن تهدف المفاوضات في المستقبل إلى اعتمـاد صـك                     

غيـر  .  تفاقية بالعالقة إلى البحث العلمي البحري على أساس مبدأ التراث المشترك لإلنسانية           ملزم يوضح تفاصيل أحكام اال    
                                                

حفظ واالستعمال المستدام للموارد الجينية الموجودة في قاع ال: التنوع البيولوجي البحري والساحلي بشأن 11/8انظر التوصية   11
 .البحار العميق فيما يجاوز حدود الوالية الوطنية

 الحفظ واالستعمال المستدام للموارد الجينية الموجودة في قاع : بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي8/21انظر المقرر   12
 .ة الوطنيةالبحار العميق فيما يجاوز حدود الوالي

اجتماع الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  لقانون البحار، مع تأييد بعض توجد آراء متباعدة بخصوص شروط تكليف   13
الدول لشروط تكليف واسعة النطاق تتعرض لمسائل مهمة تتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ودول أخرى تفضل تركيز 

 .ئل اإلدارية فقطضيق على المسا
 .12، المرفق األول، الفقرة 61/65  رقمانظر قرار الجمعية العامة  14
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أن وفدا آخر صرح بأن الصكوك القائمة توفر اإلطار لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام خارج المنـاطق الواقعـة     
 15. أكبر قبل اتخاذ قرارات حول صياغة صكوك جديدةتحت الوالية الوطنية وأنه يجب النظر في تعزيزها وتنفيذها بفاعلية

 وخصوصـا  ،نوقشت مسألة التنوع البيولوجي لقاع البحار خارج الوالية الوطنية        ،االستشاريةعملية  الوضمن إطار    .51
وفي أثناء المناقشـات، أشـار بعـض    .   في نيويورك2004حزيران  / يونيو 11 إلى   7في اجتماعها الخامس الذي عقد من       

تقارب بين اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية التنوع البيولوجي ألن الصـكين يؤكـدان               أن هناك أوجه    " إلى   دالوفو
 بخصـوص   "المنطقة" فإن األنشطة ذات الوجهة التجارية في        ،التوزيع العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد، ولذلك       

فالحصول على التنوع البيولوجي وعلى الموارد الجينية فـي         .  طارين القانونيين التنوع البيولوجي يجب أن تخضع لهذين اإل      
كما أن مشتقات هذا البحـث يجـب أن تخضـع    .  يجب أن يكون منصفا وأن يخضع لنظام البحث العلمي البحري " المنطقة"

الملكية الفكرية يعود بالضـرر     وأكدت عدة وفود أن االستخدام غير السليم لحقوق         .  لتقاسم المنافع على أساس غير تمييزي     
 مما يحـرم  ، الذي يعد ضروريا للقيام بعمليات التنقيب البيولوجي، للتكنولوجياا التي لم تحقق بعد مستوى متطور    بلدانعلى ال 

 16".األجيال الحالية والقادمة في هذه البلدان من المنافع الناشئة عن هذا النشاط في المنطقة
على االستشارية عملية ال، ركزت  في نيويورك 2007 حزيران/ يونيو 29 إلى   25منعقد من   وفي اجتماعها الثامن، ال    .52

البحوث والتسـويق   مجال   وبحثت طبيعة الموارد الجينية البحرية واألنشطة الحالية في           .(MGRs) الموارد الجينية البحرية  
تراحها إلى الجمعية العمومية للنظر فيهـا فـي         ولم تصل العملية االستشارية إلى اتفاق بشأن العناصر الواجب اق         .  التجاري

على عناصر  عن االجتماع   احتوي تقرير الرئيسين المشاركين     و".  المحيطات وقانون البحار  " إطار بند جدول أعمالها بشأن      
ـ        امن محتملة اقترحاها إلى الجمعية العامة تمثل فهمهما عن التقدم المحرز في النظر في العناصر فـي نهايـة االجتمـاع الث

األمـم    وفي أثناء المناقشات، أبرزت الوفود أهمية الدور الذي تلعبه اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية               17. االستشارية للعملية
 الحصـول وتقاسـم المنـافع ال        شأن ب هاأحكاموبالعالقة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، أشير إلى أن         .  قانون البحار المتحدة ل 

 .ة خارج نطاق الوالية الوطنيةتغطي الموارد الجيني
، الذي شكل أساسـا للمناقشـات فـي االجتمـاع الثـامن للعمليـة       62/66/ويعالج تقريـر األميـن العـام رقم أ  .53

االستشارية، يعالج بشكل شامل المسائل المتعلقة بالموارد الجينية البحرية، مثل األنشطة المتعددة التي تتعلق بالموارد الجينية                
وفيما يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي، يشير التقرير إلى أن أحكام االتفاقيـة ال      .  الخدمات التي تقدمها هذه الموارد    البحرية و 

، ملزمة بالتعاون 5تنطبق على مكونات التنوع البيولوجي الموجودة خارج حدود الوالية الوطنية، وأن األطراف، وفقا للمادة               
ولية المختصة، بالنسبة للمناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، وذلـك لحفـظ التنـوع              مباشرة، أو من خالل المنظمات الد     

  ويشير التقرير أيضا إلى أنه في سياق األنشطة بشأن الحصول علـى المـوارد الجينيـة         18.البيولوجي واستخدامه المستدام  
عدة بيانات ألنشطة التنقيب البيولـوجي فـي        ، تخطط إلنشاء قا   فإن أمانـة برنامج البيئـة للمحيط الهـادئ     وتقاسم منافعها،   

وأفاد التقرير أيضا أن العمل مستمر مع شركاء آخرين بشأن احتياجات الرصد واإلدارة ألنشـطة التنقيـب    .  المحيط الهادئ 
 19.البيولوجي في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ

                                                
 .87، الفقرة SPLOS/148انظر   15
 .90، الفقرة 59/122انظر قرار الجمعية العامة رقم   16
، للحصول على نسخة http://www.un.org/depts/los/consultative_process/consultative_process.htmانظر الموقع اإللكتروني   17

 .من التقرير
 .260 إلى 254، الفقرات من 1 الضميمة 59/62، الذي يشير أيضا إلى القرار رقم 62/66انظر قرار الجمعية العامة رقم   18
 .248، الفقرة 62/66 العامة رقم انظر قرار الجمعية  19

http://www.un.org/depts/los/consultative_process/consultative_process.htm


UNEP/CBD/WG-ABS/5/4/Add.1 
Page 13 
 

 

 ت والنباتات البرية المعرضة لالنقراض   اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانا-واو 
ال تتنـاول بالتحديـد    (CITES) االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقـراض     إن اتفاقية    .54

يمكـن أن   CITES غير أنه أشير إلى أن نظام التصاريح في اتفاقيـة        . مسألة الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع      
  وعالوة على ذلك، وفـي  20.م خبرة مفيدة إلعداد وتنفيذ شهادة امتثال للقوانين الوطنية الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع         يقد

 21 إلـى  20 مـن  ، المنعقـدة " واتفاقية التنوع البيولوجيCITES  اتفاقية للنهوض بالتعاون والتآزر بين   "أعقاب حلقة العمل    
 CITES  التفاقيةمانيا، أثيرت القضية في محافل مختلفة تابعة ، بأل"فلم" في جزيرة 2004نيسان /أبريل

تشـرين  /، في اجتماعه الثالث عشر، المنعقد في أكتوبر      CITES  اتفاقية في المقام األول، كلف مؤتمر األطراف في       .55
ـ    2004األول   النظـر فـي   ) أ(: " أن تقوم بما يلي في اجتماعها الثالـث والخمسـين  CITES ، كلف اللجنة الدائمة التابعة ل

وأي تعليقـات مـن   ) 5-13المشار إليهـا فـي المقـرر    (، مع مراعاة استنتاجات األمانة  "فلم"استنتاجات وتوصيات تقرير    
األطراف، وتحديد اإلجراءات المحتملة ذات األولوية لتحسين التآزر بين االتفاقيتين في مجاالت االهتمام المشترك من أجـل                 

 للتنمية المستدامة، مع النظر، ضمن أمور أخـرى،          الصادر عن مؤتمر القمة العالمي     2010اإلسهام في التوصل إلى هدف      
 هذا األسـاس، إلـى   تقديم اإلرشاد، على) ب( النظام اإليكولوجي والحصول وتقاسم المنافع، و       جفي االستخدام المستدام ونه   

بنود التي يجب النظـر فيهـا عنـد تنقـيح الرؤيـة             لخطة االستراتيجية التابع للجنة الدائمة حول ال      الفريق العامل المعني با   
 21".االستراتيجية وخطة العمل

االتجار الـدولي بـأنواع     اتفاقية  ، قدمت أمانة    2005 الثالث والخمسين في صيف      CITESوتبعا لذلك، في اجتماع      .56
 CITES  اتفاقيـة  التآزر بـين  عن  " فلم" وثيقة عن استعراض األمانة لتقرير       الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض    

، أن بعض الموضوعات    جملة أمور وكان أحد الشواغل، ضمن     .  والتي أثارت آراء متعارضة    22واتفاقية التنوع البيولوجي،  
غيـر أن   23. قيد النقاش داخل اتفاقية التنوع البيولوجي نفسهاحتى اآلنالمقترحة للتآزر، مثل الحصول وتقاسم المنافع، كانت    

 مع تحديد عـدد مـن اإلجـراءات         24مل حول هذا البند واعتمدت التقرير الصادر عن عمله،        امة أنشأت فريق ع   اللجنة الدائ 
المحتملة ذات األولوية لتحسين أوجه التآزر بين االتفاقيتين في المجاالت ذات االهتمام المشترك مـن أجـل اإلسـهام فـي                     

 الصـادر  3-13ة المستدامة، واقترحت أنه وفقا للمقـرر    للتنمي مؤتمر القمة العالمي   الصادر عن    2010الوصول إلى هدف    
عن مؤتمر األطراف، يجب إرسال هذه كإرشاد إلى األمانة من أجل أن تقوم، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي،                    

حصول وتقاسم المنـافع،  وفيما يتعلق بال.  بتنقيح خطة العمل لتنفيذ األنشطة المشتركة المرفقة بمذكرة التعاون المبرمة بينهما   
 حول تصميم وتنفيذ نظـم التـرخيص   CITESتزويد اتفاقية التنوع البيولوجي بخبرات     : "تم تحديد إجراء محتمل ذي أولوية     

 25."والتصريح والتدريب على استعمالها

                                                
 .8، الصفحة UNEP/CBD/WG-ABS/3/2انظر الوثيقة   20
 .CITES الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية 2-13انظر المقرر   21
، التي تحتوي على وتركز على عدة مناطق ذات األهمية الخاصة في تعزيز التعاون SC53 Doc. 8 (Rev.1)انظر الوثيقة   22

تزويد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بخبرات : "وبخصوص الحصول وتقاسم المنافع، تم تحديد األنشطة التالية.  بين االتفاقيتينوالتآزر 
بما في ذلك المسائل المتعلقة ) 1"(، وكذلك " حول تصميم وتنفيذ نظم الترخيص والتصريح والتدريب على استعمالهاCITESاتفاقية 

 مع CITESللتوعية وبناء القدرات لضمان تطابق المقررات المتخذة في إطار  CITES  أنشطة وموادع فيبالحصول وتقاسم المناف
 ."التزامات األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 .4، الصفحة 8، البند SC53 Summary Record (Rev. 1)انظر   23
 .4، الصفحة 8، البند SC53 Summary Record (Rev. 1)، مع بعض التغييرات حسبما يرد في SC53 Doc. 8.1انظر   24
 .2، الصفحة )ج(4، البند SC53 Doc. 8 (Rev.1)انظر   25
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الخطـة  ، يقترح الفريق العامل أن تكلف اللجنـة الدائمـة فريقهـا العامـل المعنـي ب          )ب(2-13وبالنسبة للمقرر    .57
 رؤيـة عند نظرها في تنقيح ال)) 2(، المرفق CoP13 Doc. 12.1.1انظر الوثيقة (برمته " فلم"االستراتيجية بالنظر في تقرير 

 .االستراتيجية وخطة العمل
    معاهدة أنتاركتيكا-زاي 

جتمـاع االستشـاري   ، واالمجلس اإلدارةظل األطراف في معاهدة أنتاركتيكا يبحثون مسألة التنقيب البيولوجي في         .58
، في االجتماع االستشاري السادس والعشرين، اعتمـدت لجنـة          2003في سنة   ,.  1999منذ   (ATCM)لمعاهدة أنتاركتيكا   

وقـدمت ورقتـان إعالميتـان مـن        .  ألول مرة كأحد البنود على جدول األعمال      " التنقيب البيولوجي  "(CEP) حماية البيئة 
العديد من المسائل   "أن مسألة التنقيب البيولوجي أثارت      حماية البيئة   والحظت لجنة    27،رويجوالمملكة المتحدة والن   26نيوزيلندا

وهكذا، اتفق على إحالة المسائل القانونية والسياسية المرتبطة بالتنقيب البيولوجي إلى االجتماع            ".  القانونية والسياسية المعقدة  
 .النظر فيها من أجل مواصلة القادملمعاهدة أنتاركتيكا االستشاري 

 17 هذه المسألة ونظـر فيهـا تحـت البنـد     2004وبناء عليه، تناول االجتماع االستشاري السابع والعشرون في   .59
في التنقيـب   الصناعة   ورقة إعالمية عن دور      قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة    و".  التنقيب البيولوجي في أنتاركتيكا   : "بعنوان

دد عدد من األطراف على تزايد أهمية التنقيب البيولوجي بالنسـبة لالجتمـاع االستشـاري               وش 28البيولوجي في أنتاركتيكا،  
حتى يمكن إحراز التقـدم فـي       "وحثوا الوفود المهتمة باألمر على تقديم ورقات عمل إلى االجتماع القادم            لمعاهدة أنتاركتيكا   

على الحاجـة إلـى الحصـول علـى         للمعاهدة  وعالوة على ذلك، شدد االجتماع االستشاري       ".  بحث هذا الموضوع المهم   
 29.معلومات عن تطورات الموضوع في المحافل الدولية األخرى

وفي افتتاح االجتماع االستشاري الثامن والعشرين لمعاهدة أنتاركتيكا، ذكر رئيس االجتماع، السفير هانز كوريـل،           .60
: بعنـوان من جدول األعمـال   18وتم النظر فيها تحت البند ، مسألة التنقيب البيولوجي باعتبارها واحدة من أعلى األولويات 

 وبعد مناقشة واسعة النطاق، اعتمد االجتماع فـي       32.وورقتا معلومات  31 وقدمت ورقة عمل واحدة،     30".التنقيب البيولوجي "
من معاهدة أنتاركتيكا   ) 1(، الذي أكد من جديد أهمية المادة الثالثة         التنقيب البيولوجي في أنتاركتيكا   ) 2005 (7النهاية القرار   

بخصوص األنشطة العلمية المتعلقة بالتنقيب البيولوجي وأوصى الحكومات بأن تواصل النظر في هذه المسألة ضمن منطقـة    
 33.معاهدة أنتاركتيكا، وأن تتبادل المعلومات واآلراء ذات الصلة على أساس سنوي، حسبما هو مالئم

التنقيب البيولوجي " خضعت مسألة   لمعاهدة أنتاركتيكا،  ري التاسع والعشرين  ، في االجتماع االستشا   2006وفي سنة    .61
برنـامج  و 35واألرجنتين، 34 وقدمت ورقات من فرنسا،    .  من جدول األعمال   18لمزيد من البحث تحت البند      " في أنتاركتيكا 

                                                
26  ATCM XXVI, IP 47 ،"التنقيب البيولوجي في أنتاركتيكا، حلقة عمل أكاديمية." 
27  ATCM XXVI, IP 75 ،"التنقيب البيولوجي." 
28  ATCM XXVII, IP 106 ،"يب البيولوجي في أنتاركتيكامشاركة الصناعة في التنق." 
29  ATCM XXVII 34، التقرير النهائي، الصفحة. 
30  ATCM XXVIII 34، التقرير النهائي، الصفحة. 
31  ATCM XXVIII, WP 13 ،"التنقيب البيولوجي في أنتاركتيكا", 
32  ATCM XXVIII, IP 8 ،"من أسبانيا؛ و "التنقيب البيولوجي في أنتاركتيكا ،IP 93 ،"طورات األخيرة في التنقيب البيولوجي الت

 .، من برنامج األمم المتحدة للبيئة"المتعلق بأنتاركتيكا
33  ATCM XXVIII ، ،والموقع اإللكتروني37الصفحة التقرير النهائي  :http://reco.ats.aq/ats.reco/details.aspx?id=352&lang=e 
34  ATCM XXIX, IP 13 ،"بحثا عن نظام قانوني للتنقيب البيولوجي في أنتاركتيكا." 
35  ATCM XXIX, IP 112أنشطة األرجنتين في مجال التنقيب البيولوجي واإلصالح البيولوجي في أنتاركتيكا ،." 

http://reco.ats.aq/ats.reco/details.aspx?id=352&lang=e
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ي في أنتاركتيكا، واألنشطة واالتجاهـات  تتعلق على التوالي بالنظام القانوني للتنقيب البيولوج  36،)يونيب(األمم المتحدة للبيئة    
وفيما يتعلق بالورقة من فرنسا، التي تناولت، ضـمن أمـور أخـرى،    .  في التنقيب البيولوجي، وتم النظر في هذه الورقات   

لحصول وتقاسم المنافع، واعترفت بأن جوانـب الغمـوض         لة  نسبنظام معاهدة أنتاركتيكا بال   بعالقة اتفاقية التنوع البيولوجي     
لقانوني الحالية تتطلب حال سياسيا، الحظت بعض الوفود، مع التقدير، أن مسائل قانونية مهمة قد أثيرت، بما فيهـا نظـام                     ا

وتم التأكيد على أن التنقيب البيولوجي سوف يناقش مرة أخـرى فـي             .  قانوني محتمل ضمن إطار نظام معاهدة أنتاركتيكا      
قادم، وتم حث األطراف على االستمرار في تقديم تقارير حديثة عن أنشطتها فـي              اللمعاهدة أنتاركتيكا   االجتماع االستشاري   

 37.مجال التنقيب البيولوجي
" التنقيب البيولوجي في أنتاركتيكـا "عنوان ب المسألة مرة أخرى  2007ونظر االجتماع االستشاري الثالثون في سنة        .62

وأكـد   38جز في إعداد ورقتـين مقـدمتين إليـه،   العمل المناألطراف وأشادوا ب ورحب  .   من جدول األعمال   17تحت البند   
وعالوة على ذلك، وافق االجتمـاع بعـد مناقشـة          .  إلنجاز العمل حول هذا الموضوع    االجتماع على استعداده السير قدما      

 (ICG)إنشاء فريق اتصال غير رسمي مفتوح العضوية يعمل من خالل موقع إلكتروني ويجتمع بين الدورات                "مطولة على   
حتى االجتماع االستشاري الحادي والثالثين، وذلك لبحث مسألة التنقيب البيولوجي في منطقة معاهدة أنتاركتيكا، وحـدد لـه    

سيقوم فريق االتصال فيما بين الدورات بتحديد المسائل واألنشطة الجاريـة المتعلقـة بالتنقيـب               ) أ: (شروط التكليف التالية  
على النظر في هذا األمر، بمـا  لمعاهدة أنتاركتيكا تيكا بغية مساعدة االجتماع االستشاري البيولوجي في منطقة معاهدة أنتارك   

سوف يدعى المراقبون والخبراء المشـتركون فـي االجتمـاع    ) ب( و ؛ مالئما، تحديد أساليب العملاألمرفي ذلك، إذا كان   
 39".رات بين الدوفيما االستشاري الثالثين إلى إرسال معلومات إلى فريق االتصال

وهكذا، فإن االهتمام المستمر والمتنامي إلجراء مزيد من البحث في الموارد الجينية المفيدة تجاريا وفي العمليـات                  .63
 يعطـي  ممـا  ينعكس بشكل واضح في عملية االجتماع االستشاري لمعاهدة أنتاركتيكا،          40البيولوجية الكيميائية في أنتاركتيكا   

 . في مداوالتهلهذه المسألة مكانا أكثر أهمية
 صكوك حقوق اإلنسان   -حاء 

دوليـا   تقرير فريق الخبراء التقنيين المعنـي بشـهادة معتـرف بهـا             استنادا إلى تحليل حقوق اإلنسان الوارد في       .64
 مجلس حقوق اإلنسان اإلعالن بشأن حقوق الشعوب        ، اعتمد (UNEP/CBD/WG-ABS/3/2) األصل القانوني /مصدر/لمنشأ

أكثـر معـايير    41ويعتبر اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية.  وهو اآلن أمام الجمعية العامة   ) 2006/2 القرار(األصلية  
حقوق اإلنسان المتطورة أهمية بالنسبة للشعوب األصلية، وتعتبره الشعوب األصلية نفسها أحدث تعبيـر حتـى اآلن عمـا                   

تـدابير خاصـة لمراقبـة وتطـوير     "في  الشعوب األصلية  من اإلعالن إلى حقوق 29وتشير المادة   .  يعتبرونه معايير دنيا  

                                                
36  ATCM XXIX, IP 116 ،"بيولوجيالتطورات األخيرة في مجال التنقيب ال." 
37  ATCM XXIX  37، التقرير النهائي، الصفحة. 
38  ATCM XXX, WP 36 ،" من هولندا، وبلجيكا "  البحث عن إطار تنظيمي–التنقيب البيولوجي في منطقة معاهدة أنتاركتيكا

من برنامج األمم "  إلى األماماستعراض وتحديث وأدوات مقترحة لمساندة التقدم: التنقيب البيولوجي في أنتاركتيكا"، IP 67وفرنسا؛ و 
 ).يونيب(المتحدة للبيئة 

39  ATCM XXX 34، التقرير النهائي، الصفحة. 
40  ATCM XXX, IP 67 استعراض وتحديث : التنقيب البيولوجي في أنتاركتيكا"بعنوان ) يونيب(، من برنامج األمم المتحدة للبيئة

 .5ة ، الصفح"وأدوات مقترحة لمساندة التقدم إلى األمام
سيقوم الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان بصياغة .  2006/2على النحو المعتمد من مجلس حقوق اإلنسان، القرار   41

 .1994كانون األول / ديسمبر23 الصادر في 49/214 من قرار الجمعية العامة رقم 5مشروع إعالن وفقا للفقرة 
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وحماية علومها وتقنياتها ومظاهر التعبير الثقافي لديها، بما في ذلك الموارد البشرية وغيرها من الموارد الجينية، والبـذور،           
ه المـادة لهـا صـلة       ومن الواضح أن هذ   .  ..."، والتقاليد الشفهية،     البرية واألدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات    

وعالوة على ذلك، فإن المعايير المكرسة في هذا اإلعالن، توفر إطارا شامال لتطوير        .  بتطوير نظم الحصول وتقاسم المنافع    
 .نظم الحصول وتقاسم المنافع وغيرها من المعايير بصفة عامة، بالعالقة إلى الشعوب األصلية
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