
  

  
طبـع عـدد   ،  األمم المتحدة محايدة مناخيـا لناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل         لتقليل التأثيرات البيئية ا   

  .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة

 المفتوح العضوية المخصص ق العاملالفري
  لحصول وتقاسم المنافعالمعني با

  سابعالاالجتماع 
  2009نيسان / أبريل8- 2باريس، 

  
  األطراف، والحكومات، مقدم من التجميع للنص التشغيلي

  المعنيينوالمنظمات الدولية، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 
  لنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، لبخصوص العناصر الرئيسية 

  9/12 بالمقرر ولالمذكورة في المرفق األو
  ضميمة

  أستراليا وسويسرا من تعليقات
  مذكرة من األمين التنفيذي

لنص التشغيلي  ا، وذلك كضميمة لتجميع     أستراليا وسويسرا  من   ينمقدمنفصلين  عليقين م تيذي طيه   يوزع األمين التنف    -1
 (UNEP/CBD/WG-ABS/7/4  الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي    9/12المقدم وفقا للمقرر 

  .Add.1) و
  . األمانةقدما به إلىالشكل الذي ب عليقانتويوزع ال  -2
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  أستراليا
 النصوص التي قدمتها األطراف بالفعل، تقترح أستراليا النص التشغيلي التالي للنظر فيه تحت العناصر اةمراعمع 

  . الصادر عن مؤتمر األطراف9/12الرئيسية المذكورة في المرفق األول بالمقرر 
     العناصر الرئيسية- أوال 

  
  المنصف للمنافعو  العادلالتقاسم    -ألف 

  
  : من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدوليعناصر تحتاج لمزيد  -1

  الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  )1
 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4 في الوثيقة واردد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الؤييمكن أن ت

  .العنصر
  تبادلياالمنافع التي سيتم تقاسمها على أساس شروط متفق عليها   )2

 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة 
  .العنصر

  أو غير النقدية/المنافع النقدية و  )3
 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة 

  .العنصر

  الحصول على التكنولوجيا ونقلها  )4
 تحت UNEP/CB/WG-ABS/7/4وبي الوارد في الوثيقة يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األور ي

  .هذا العنصر

  تقاسم نتائج البحث والتطوير على أساس شروط متفق عليها تبادليا  )5

 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة 
  .العنصر

  أو التطوير المشترك في أنشطة البحث/البحث، والمشاركة الفعالة في أنشطة   )6
 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة 

  .العنصر
  آليات للنهوض بالمساواة في المفاوضات  )7

 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4ثيقة يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الو
  .العنصر
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تدابير لضمان مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في الشروط المتفق عليها تبادليا وتقاسم   )9
  المنافع مع حائزي المعارف التقليدية

 هذا العنصر ينبغي أن نظرا ألن ذلك يشير إلى حائزي المعارف التقليدية، ترى أستراليا أن المفاوضات بشأن النص تحت
  .تتم في االجتماع الثامن للفريق العامل بعد اجتماع فريق الخبراء التقنيين المعني بالمعارف التقليدية

-آليات لتشجيع توجيه المنافع نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتنمية االجتماعية  )10
  فية وفقا للتشريعات الوطنيةاالقتصادية، وال سيما األهداف اإلنمائية لألل

  النص التشغيلي األسترالي
المنافع في توجيه ع المستخدمين والمقدمين، في شروطهم المتفق عليها تبادليا، على النظر جتشأن ألطراف ينبغي ل

 الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وفقا لألهداف المنصوص
  .االقتصادية المستدامة-  من اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك للمساهمة في التنمية االجتماعية1عليها في المادة 

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2
  وضع شروط ومعايير دولية دنيا  )1

 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة 
  .العنصر

  تقاسم المنافع بالنسبة لكل استعمال  )2
 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة 

  .العنصر
  خيارات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال يتضح المنشأ أو في حاالت عبور الحدود  )3
 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة يمكن 

  .العنصر
  إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود  )4

  
  وضع قوائم لنصوص نموذجية يمكن إدراجها في اتفاقات نقل المواد  )5

 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4تحاد األوروبي الوارد في الوثيقة يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من اال
  .العنصر

  االستعمال المعزز لمبادئ بون التوجيهية  )6
  األستراليالنص التشغيلي 

فقرة في [بأن مبادئ بون التوجيهية هي المصدر األساسي للمشورة إلرشاد التنفيذ الوطني، ، 6/24وفقا للمقرر  ،إدراكا منه
  ]الديباجة
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  لمبرر المنطقيا
ن وفالمستخدم.  لضمان االمتثالىولاأل التي تمثل الخطوة، األطر التنظيمية الداخلية تمتلك بعدال  أطراف كثيرة هناك

لوائح / وطني عند غياب عقد ما، تشريع،ن يحتاجون إلى شيء ما لالمتثال له، سواء كان ذلك في شكل عقود أوووالمقدم
  .15 مدخال رئيسيا في إرشاد التنفيذ الوطني للمادة بون التوجيهيةالت مبادئ وما ز. وطنية للحصول وتقاسم المنافع

  1    الحصول على الموارد الجينية-باء 
  

  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1
  االعتراف بالحقوق السيادية لألطراف وسلطتها في تقرير الحصول  )1

 تحت هذا   UNEP/CB/WG-ABS/7/4لنص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة         يمكن أن تؤيد أستراليا ا    
  .العنصر

  الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  )2

 تحت هذا   UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة             
  .العنصر

  انوني، والوضوح والشفافية بالنسبة لقواعد الحصولاليقين الق  )3
  

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2
  قواعد الحصول بدون تمييز  )1

 تحت هذا UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة 
  .العنصر

لمساندة االمتثال فيمـا    ) تجانس في التشريع المحلي بشأن الحصول     ال تتطلب تحقيق ال   (معايير دولية للحصول      )2
  بين الواليات الوطنية

  
  إعداد نموذج دولي للتشريع المحلي  )3

  النص التشغيلي األسترالي
 سـيادية علـى مواردهـا، وأن        وقـا من اتفاقية التنوع البيولوجي تنص على أن للـدول حق         ) 1(15 بأن المادة    إذ يذكّر 

  )الديباجةفقرة من (ينية، ويخضع ذلك للتشريع الوطني، جة لها سلطة تقرير الحصول على الموارد الالحكومات الوطني
من االتفاقية تنص على أن الحصول على الموارد الجينية يخضع للموافقة المسبقة عن علـم         ) 5(15 بأن المادة    وإذ يذكّر 

  )الديباجةفقرة من (خالف ذلك المتعاقد ا الطرف من الطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد الجينية، إال إذا قرر هذ
 اختارت تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنـافع فـي اتفاقيـة            ، أن لألطراف نظما قانونية مختلفة، وبناء عليه       وإذ يالحظ 

  )الديباجةفقرة في (التنوع البيولوجي وفقا لظروفها الوطنية 

                                                   
  . الدوليال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام  1
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 إلـى  أن تقـوم األمانـة بإرسـالها    و،يداخل النموذجية للتشريع ال  األطراف على تزويد األمانة بأمثلة من األحكام       جعشت
، لمساعدة ومساندة تلك األطراف في التنفيذ الداخلي ألحكام الحصول وتقاسـم المنـافع فـي                هاطلببناء على   األطراف  

  .االتفاقية
ن والمـستخدم ال يجـد     الـداخلي، وبدون التنفيذ   .  أساسيا لضمان االمتثال   15التنفيذ الوطني للمادة     يعتبر : المبرر المنطقي 

 القـدرة علـى تنفيـذ       إنعداموأعربت بعض األطراف عن شواغل بخصوص        . في غياب عقد ما    هل ونليمتث ئان شي ووالمقدم
فـي   ،احـسب تقـديره   ،  لتشريع الداخلي تلك األطـراف    ل أحكام نموذجية    وضعوقد يساعد   . حصول وتقاسم المنافع  أحكام ال 

بـشأن الحـصول    الحالي   الوطني   نانظامللمساعدة في هذه العملية، نظرا ل     يا على استعداد    وأسترال.  الداخلي صياغة تشريعها 
  .وتقاسم المنافع

  تقليل النفقات اإلدارية وتكاليف المعامالت إلى أدني حد ممكن  )4
  
  ةث غير التجاريوقواعد مبسطة للحصول لغرض البح  )5

  النص التشغيلي األسترالي
في اتخاذ  أيضا  ديم قواعد مبسطة للحصول ألغراض البحوث غير التجارية، مع النظر            األطراف إلى تق   ينبغي أن تسعى  

تدابير لضمان إمكانية التفاوض بشأن شروط جديدة بالعالقة إلى تقاسم المنافع مـع أي مـستخدمين تجـاريين الحقـين          
  .للموارد الجينية

ا من  وسيضمن الحصول المبسط أن أي    .  التجارية  للبحوث غير  محبطا  النظام الدولي عامال   كون ي الينبغي أ :  المبرر المنطقي 
  .اإلضافية في النظام الدولي لن تخل بالبحوث غير التجارية، مثل البحوث التصنيفية  االمتثالتدابير
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      االمتثال-جيم 

  
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1

  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1
  أنشطة زيادة التوعية  )أ(

  النص التشغيلي األسترالي
 للمـستخدمين والمقـدمين     مهـم  اخلية للحصول وتقاسم المنافع أمر    أن التوعية باألطر التنظيمية الد    إذ يالحظ   

  لضمان االمتثال
فع، بما  ألطراف، حسبما هو مالئم، اتخاذ تدابير لزيادة التوعية بالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنا            ينبغي ل 

رها التنظيمي الداخلي للحصول وتقاسم المنـافع، وال سـيما          اطإإتاحة معلومات حديثة عن     من خالل   في ذلك   
  الوطنية؛ القوانين والسياسات واإلجراءات

  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2
  آليات لتبادل المعلومات  )أ(

  النص التشغيلي األسترالي
قدمي الموارد ممع ودل المعلومات مع األطراف األخرى ى تباتشجع األطراف، حسبما هو مالئم، عل  - 

  ، عن مدونات السلوك وأفضل الممارسات في مجال الحصول وتقاسم المنافعالجينية ومستخدميها
مقدمي الموارد مع تشجع األطراف، حسبما هو مالئم، على تبادل المعلومات مع األطراف األخرى و  - 

  .تشريعها وأنظمتها الداخلية للحصول وتقاسم المنافع بفيما يتعلقالجينية ومستخدميها 
ينبغي أن يقتصر تبادل المعلومات في سياق النظام الدولي على تبادل المعلومـات العامـة عـن األطـر                   :  المبرر المنطقي 

، إمـا  حكـوميين وغالبا ما تنطوي اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع على فـاعلين غيـر       . التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع   
) الجامعات، والباحثون، والـشركات   (دمين  أو كمستخ ) مالك األراضي الخاصة، ومجالس أراضي السكان األصليين      (كمقدين  
هنـاك   وباإلضافة إلى ذلك،  . لتبادلهادولة أي معلومات    لدى ال دولة في االتفاق، وبالتالي ال يكون       ل اكشتريكون هناك إ  وقد ال   

ن الجامعات الفردية ومؤسسات البحوث والشركات ومقـدمي المـوارد الجينيـة    عمعلومات  البادلأستراليا لتقيود على قدرة   
  .هم، بسببب تشريع الخصوصيةموافقتبدون الحصول على 

   دوليا صادرة من سلطة محلية مختصشهادة معترف بها  )ب(
  النص التشغيلي األسترالي

ثال للتـشريع الـداخلي للحـصول       لألطراف، على أساس طوعي، أن تتيح إلى المستخدمين شهادة امت           -
 االمتثـال للتـشريع الـوطني    إثبـات ح للمستخدمين بتسموتقاسم المنافع تصدرها سلطة وطنية معنية،     

  .صول وتقاسم المنافعحلل
ـ  ثبـات  تصدرها سلطة وطنية معنية قد تساعد المستخدمين على إ         امتثالعتقد أستراليا أن شهادة     ت:  المبرر المنطقي  ال  االمتث

 اهناك حدود أن   غير. ع النهوج الوطنية لتنفيذ االتفاقية    تنو استمرار يسمح ب  هذا النهج أن   من شأن و. لألطر التنظيمية الداخلية  
، وينبغـي أال تكـون إلزاميـة    سندا قانونياتشكل أن أو محل سند قانوني   ل  حال يمكن أن ت   الشهادات  ف. بارامترات الشهادات ل
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 التي تغطـي  شهادة  التعالج المعارف غير الملموسة، بينما      ) ي(8، ألن المادة    )ي(8ليس المادة    و 15وينبغي أن تغطي المادة     
  . ستغطي ببساطة عينة مادية من الموارد الجينية15المادة 

  إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3
  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2

  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1
  سوء االستعمال/ء التخصيصفهم دولي لسو  )أ(
  
  قوائم قطاعية لنصوص نموذجية التفاقات نقل المواد  )ب(

 من مع المستخدمين والمقدمين قوائم قطاعية ألحكام نموذجية للعقود، بالتشاور  أن تعدعلى األطراف   - 
  .قطاعات رئيسية

اعية لألحكام النموذجية المستخدمين والمقدمين على استعمال هذه القوائم القطأن تشجع األطراف على   - 
  .عند التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها تبادليا

  :المبرر المنطقي
شاملة بالقـدر   تكون العقود   عندما  و. يمكن من خاللها تقييم االمتثال    ي  تالرئيسية للنظام الدولي    اللية  اآلينبغي أن تكون العقود     

من المفيد تقديم عقود نموذجية أو نـصوص نموذجيـة لمـساعدة            وسوف يكون   .  إلنفاذ االمتثال  ، فهي توفر خيارات   الكافي
المستخدمين والمقدمين على التأكد من إحتواء عقودهم ألحكام تغطي مسائل مثل تغير االسـتعمال، وأي متطلبـات إبـالغ                   

  .إلزامية وخيارات لتسوية المنازعات
علـى اسـتعمال    ) ونوا من األطراف في حاالت كثيرة     الذين لن يك  (وال يمكن للنظام الدولي أن يجبر المقدمين والمستخدمين         

النصوص النموذجية هذه، ولكن لألطراف أن تشجع المستخدمين على استعمال النصوص النموذجية عند التفـاوض بـشأن                 
  .شروطهم المتفق عليها تبادليا

  مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين  )ج(
  النص التشغيلي األسترالي

جود طائفة من مدونات سلوك ومبادئ توجيهية عن أفضل الممارسات على المستوى الوطني  بوواعترافا منه
والدولي والقطاعي أو التي تخص الشركات بالتحديد، بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وبأهميتها في تحقيق 

فقرة في [. التفاقيةالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وهو الهدف الثالث ل
  ]الديباجة

األطراف أن تدعم، حسبما هو مالئم، إعداد واستعراض وتحديث مدونات سلوك طوعية ذات عالقة على   - 
  بالحصول وتقاسم المنافع لمستخدمي الموارد الجينية؛

  .المستخدمين على االلتزام بمدونات السلوك] لتشجيع[ األطراف اتخاذ التدابير على  - 
وتشكل مـدونات الـسلوك وسـيلة    . كما ورد ذكره أعاله، تهتم الصناعة بمسألة االمتثال للتشريع الوطني        :  طقيالمبرر المن 

ويمكـن لمـدونات   . مفيدة للحكومات وللصناعة للمساعدة في االمتثال لألطر التنظيمية الخاصة بالحصول وتقاسـم المنـافع         
  .ي تواجه المستخدمين في مختلف القطاعات بما يعكس المشاكل التالسلوك هذه أن تعد لقطاعات مختلفة
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  فضل الممارساتألسلوك التعريف مدونات   )د(
 تحت هذا   UNEP/CB/WG-ABS/7/4يمكن أن تؤيد أستراليا النص المقدم من االتحاد األوروبي الوارد في الوثيقة             

  .العنصر

ـ غـراض ا   أل ث تلزم المستخدمين الذين يتلقون أمواال     ووكاالت تمويل البح    )ه( ث باالمتثـال   ولبح
  لمتطلبات محددة للحصول وتقاسم المنافع

  
  إقرار من طرف واحد صادر عن المستخدمين  )و(
  
) ال تتطلب تحقيق التجانس في التـشريع المحلـي بـشأن الحـصول            (معايير دولية للحصول      )ز(

  لمساندة االمتثال فيما بين الواليات الوطنية
  

  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2
  
   التتبع واإلبالغأنظمة  )أ(
  
  تكنولوجيا المعلومات ألغراض التتبع  )ب(
  
  متطلبات اإلفصاح  )ج(
  
  تعريف نقاط التفتيش  )د(
  

  :إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3
  
  تدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إنفاذ ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع  )أ(
  
  :آليات لتسوية المنازعات  )ب(

  دولفيما بين ال  )1(
  القانون الدولي الخاص  )2(
  آليات بديلة لحل المنازعات  )3(

  )إنفاذ األحكام وقرارات التحكيم فيما بين الواليات الوطنية"بعنوان ) ج(انظر أدناه تحت الفقرة 
  إنفاذ األحكام وقرارات التحكيم فيما بين الواليات الوطنية  )ج(

  ]فقرة في الديباجة[تقاسم المنافع بالنسبة للنظام الدولي عقود الحصول و/تفاقاتاالمتثال ال أهمية إذ يالحظ
 الحالي للقانون الدولي الخاص ينص على طائفـة مـن الخيـارات لتـسوية               هيكلأن ال وإذ يالحظ أيضا    

  ]فقرة في الديباجة[المنازعات عبر الحدود الوطنية 
اتفاقيـة  (ها حكيم األجنبية وتنفيـذ  الترارات بشأن االعتراف بق1958اتفاقية األمم المتحدة لعام   وإذ يالحظ   

  ]فقرة في الديباجة[ألطراف في تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية لوالمساعدة التي تقدمها ) نيويورك
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فـي  لتسوية المنازعـات الدوليـة      ألطراف أن تشجع المستخدمين والمقدمين على إدراج أحكام         ل ]ينبغي[
  :ك ما يلي، بما في ذلودهم بشأن الحصول وتقاسم المنافععق
  تسوية المنازعاتمن عمليات خضع لها أي يالوالية القضائية التي س  )1(
  .ديةقاعخيارات بديلة لتسوية المنازعات، مثل الوساطة أو التحكيم، في حالة المنازعات الت  )2(

ة المسبقة عن علـم والـشروط        الموافق تعتبر 15 المادة   إذ أن تعتبر العقود آلية االمتثال الرئيسية لالتفاقية،         :المبرر المنطقي 
وينبغي أن تكون العقود شاملة مـن أجـل ضـمان           . المتفق عليها تبادليا الطريقة العادية لمعامالت الحصول وتقاسم المنافع        
وكجزء من ذلك، ينبغي تحديد الوالية القضائية التـي  . االمتثال بفعالية للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا     

  .ضع األطراف لها وخيارات بديلة لتسوية المنازعاتستخ
ة للحصول وتقاسـم المنـافع لمـساعدة        إجراءات لتبادل المعلومات بين نقاط االتصال الوطني        )د(

المقدمين على الحصول على المعلومات ذات الصلة في حاالت محددة مـن االنتهاكـات المزعومـة لمتطلبـات الموافقـة       
  المسبقة عن علم

  
  يضات والعقوباتالتعو  )ه(

  تدابير لضمان االمتثال للقانون العرفي ونظم الحماية المحلية  )4

  سويسرا
  الهدف

  :النص التشغيلي

  :الهدف من النظام الدولي هو تسهيل ما يلي بطريقة عملية ومتماسكة وشفافة، ووفقا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي
  ن معارف تقليدية؛الحصول على الموارد الجينية وما يرتبط بها م  -
  .للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليديةوالفعال المنصف والتقاسم العادل   -

  :المبرر المنطقي
صياغة وإبرام نظام دولي بشأن الحصول      : " هدف المفاوضات بشأن النظام الدولي كما يلي       7/19 من المقرر    1تصف الفقرة   

مـن االتفاقيـة   ) ي(8 والمـادة  15صكوك للتنفيذ الفعال ألحكام المادة  /ة وتقاسم المنافع بغية اعتماد صك     على الموارد الجيني  
  ".واألهداف الثالثة لالتفاقية

أو ) ي(8 والمـادة    15ة عامة بدون االستناد إلى نص المـادة         هذه الوالية بصور  وينبغي أن يعكس الهدف من النظام الدولي        
  .ئيسية للنظام الدولينص تشغيلي في العناصر الر

" تسهيل الحصول" مناقشات مكثفة أثناء صياغة المقترحات الخاصة بالهدف هناك ثارتومن بين المصطلحات التي أ
.  من االتفاقية1 في المادة رد، الذي ي"الحصول المالئم"وينبغي أن يحدد المصطلح األول باستبداله بمصطلح ". المشتقات"و

في  بالفعل متضمنة" المشتقات"تكون  بذلكو 1نها نتيجة لنشاط اإلنسان باستعمال مورد جينيويمكن فهم المشتقات على أ
  ."التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد"اإلشارة إلى 

                                                   
  .تقرير فريق الخبراء التقنيين والقانونيين بشأن المفاهيم والمصطلحات والتعاريف والنهوج القطاعية   1
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  المدى
  النص التشغيلي

ما يرتبط بها من معـارف تقليديـة   و يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على جميع الموارد الجينية            -1
  :اتفاقية التنوع البيولوجي هالشمتي تال

  :، ال يطبق النظام الدولي على ما يلي1بغض النظر عن الفقرة   -2
  الموارد الجينية البشرية،  )أ(
  خارج حدود الوالية الوطنية؛الموجودة الموارد الجينية   )ب(

كومية الدولية المتعددة األطراف بشأن الحصول على الموارد الجينيـة     تخضع أحكام هذا النظام الدولي لالتفاقات الح        -3
أن وما يرتبط بها من معارف تقليدية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المـوارد، بـشرط      

  . مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي والنظام الدوليتكون متوافقة

  :المبرر المنطقي
طبق النظام الدولي على جميع الموارد الجينية التي تشملها اتفاقية التنوع البيولـوجي             ن يقين قانوني، يجب أن ي     من أجل إنشاء  

  .باستثناء الموارد الجينية التي تستبعدها االتفاقية
ت عبر جميع قطاعات المستخدمين أو فئـا      "  الحاالت جميعيسري في   النهج الذي   "وفي نفس الوقت، هناك اعتراف شائع بأن        

ـ ويرى الكثيرون أن نهجا لتنظيم الحصول وتقاسم المنـافع          .  النظام الدولي  يناسبالموارد الجينية ال     قطـاع  ا لخطـوط    وفق
  .الصناعة سيكون عمليا بدرجة أكبر

حكـام  األالمبادئ العامة للحـصول وتقاسـم المنـافع، و    تحديديا للنظام الدولي سيكون أوال     واقعهجا  هذا الصدد، فإن ن   وفي  
محددة للحصول وتقاسم المنافع، التي ينبغي تطبيقهـا جميعـا عبـر جميـع      الصكوك  الة للحصول وتقاسم المنافع و    محددال

 الصادر عن مؤتمر األطـراف      9/12وتشمل العناصر الرئيسية للنظام الدولي المحددة في المرفق األول بالمقرر           . القطاعات
دئ الحصول وتقاسم المنافع، وأحكام الحـصول وتقاسـم المنـافع،           العناصر التي تحتاج إلى مزيد من الصياغة بالنسبة لمبا        

  .وصكوك الحصول وتقاسم المنافع السارية في جميع القطاعات
بالصكوك القطاعية الحاليـة المعتـرف      ينبغي أن يسمح النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع          وباإلضافة إلى ذلك،    

ي النظام المتعدد األطراف التابع للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتيـة            أ (بها دوليا بشأن الحصول وتقاسم المنافع     
وأن يكون مرنا بحيث يسمح للهيئات الدولية األخرى ذات األهلية التنظيميـة بإعـداد وتنفيـذ أحكـام                  ) لألغذية والزراعة 

اثية لألغذية والزراعة التابعة للفاو؛ واللجنـة       مثل هيئة الموارد الور    (وصكوك قطاعية أكثر تحديدا للحصول وتقاسم المنافع      
الحكومية الدولية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن متطلبات اإلفصاح فـي طلبـات الحـصول علـى بـراءات                    

 بصحة اإلنـسان،  الشبكة العالمية لمكافحة اإلنفلونزا التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الموارد الجينية المتعلقة          االختراع، و 
  ).مثل فيروسات اإلنفلونزا

نبغي تطبيق أحكام الحصول وتقاسم المافع وصكوك الحصول وتقاسم المنافع في النظام            ي أعاله،   وارد وصفه ونتيجة للنهج ال  
 دولية أخـرى أكثـر      ظمةناتفاقية التنوع البيولوجي في حالة عدم وجود أ        لهاشمي ت تالدولي على جميع الموارد الجينية ال     

أي أحكام بشأن مسألة محددة تتعلـق بالحـصول وتقاسـم المنـافع، أو صـك              (حديدا بشأن نظم الحصول وتقاسم المنافع     ت
  .ة من الحاالتبينما تطبق المبادئ العامة للحصول وتقاسم المنافع على أي حال، )للحصول وتقاسم المنافع في قطاع محدد

----  


