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  مقدمة

 ،األطراف، والحكومات األخـرى، والمنظمـات الدوليـة       ،  9/12 من المقرر    9في الفقرة   دعا مؤتمر األطراف،      -1
 حـسبما   ، بما في ذلك نص تشغيلي     ،لمصلحة المعنيين إلى تقديم آراء ومقترحات     والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب ا    

، بالعالقة إلـى العناصـر    والتفاوض بشأنهبشأن الحصول وتقاسم المنافع  النظام الدوليلمواصلة صياغةيكون األمر مناسبا،    
  .رر المنطقي المساندالمبذكر مع أن يكون ذلك ، ويفضل 9/12 المقررية الواردة في المرفق األول بالرئيس

في ثـالث  التعليقات المستلمة بتجميع " من نفس المقرر، أن يقوم 10 األمين التنفيذي، في الفقرة      المؤتمر إلى وطلب    -2
  : كما يليوثائق منفصلة

  أي نص تشغيلي تم تقديمه؛  )أ(
  ؛يمنطقمبرر الأي نص تشغيلي بما في ذلك الشرح وال  )ب(
  أي آراء ومعلومات أخرى؛  )ج(

 مصادر المعلومات أن يبين، وعليقات المستلمةوحسبما هو مبين في الت ،9/12المقرر وفقا للمرفق األول بلموضوع، حسب ا
الوثائق لألطراف قبل ستين يوما من انعقاد االجتماع هذه  إلى األمين التنفيذي إتاحة التجميع وطلب كذلكو  ."في التجميع

  .وتقاسم المنافعالسابع للفريق العامل المعني بالحصول 
 إلـى األطـراف،     2008أيلـول   / سـبتمبر  19 بتـاريخ    120-2008وبناء على ما ورد أعاله، أرسل اإلخطار          -3

، لدعوتهم إلى تقديم تعليقـاتهم      ، والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين        والحكومات
  .2008كانون األول / ديسمبر15بحلول 

 والمبـررات المنطقيـة     شروحاتما طلب مؤتمر األطراف، تقدم الوثيقة الحالية تجميعا للنص التشغيلي يشمل ال           وك  -4
ذات الصلة التي قدمتها األطراف، والحكومات والمنظمات الدولية، والمجتمعات األصلية والمحليـة وأصـحاب المـصلحة                

مل الـنص التـشغيلي      ويش 9/12رفق األول بالمقرر    ص الم  هيكل ون  ويحتوي النص، حسب طلب المؤتمر، على     . المعنيين
  .والمبررات المنطقية المقدمة تحت كل عنوان



UNEP/CBD/WG-ABS/7/4 
8Page  
  

  

  بالنظام الدولي المتعلق النص التشغيلي
  9/121تبعا للهيكل المذكور في المرفق األول بالمقرر 

     الهدف-أوال 
  9/122نص المرفق األول بالمقرر 

، بواسطة ما يلي علـى      ]وأهدافها الثالثة ] [2-19 و 16 و 1و) ي(8 و   15واد  في الم [التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية     
  :وجه التحديد

وما يرتبط بها مـن معـارف       ] [ومنتجاتها] [ومشتقاتها[على الموارد الجينية،    ] الشفاف[الحصول  ] تنظيم] [تسهيل[[ •
 ]؛]تقليدية

] ومنتجاتهـا ] [ومشتقاتها[ الناشئة عن استخدامها،     للمنافع] الفعال[للتقاسم العادل والمنصف    ] الشروط والتدابير [كفالة   •
 ؛]ومنع سوء تخصيصها وسوء استعمالها] [وما يرتبط بها من معارف تقليدية[

ضمان االمتثال في بلدان المستخدمين للقوانين والمتطلبات الوطنية، بما فيها الموافقة المسبقة عن علـم والـشروط      [ •
الذي يقدم هذه الموارد أو الطرف الذي حصل على هذه المـوارد وفقـا              ] منشأال[المتفق عليها تبادليا من جانب بلد       

  ].التفاقية التنوع البيولوجي
مع مراعاة جميع الحقوق على هذه الموارد، بما فيها حقوق المجتمعات األصلية والمحلية، وضمان االمتثال للموافقة المسبقة                 [

  .]عن علم
  الهند

  : على وجه التحديد بما يليمن خالل القيام من االتفاقية، 2-19 و 16، 1، )ي(8، 15التنفيذ الفعال ألحكام المواد   -1
يتـسم  تنظيم الحصول على الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية على نحـو      -

  ؛بالشفافية
تقاتها وما يرتبط بها    كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ومش            -

  ها؛المعمن معارف تقليدية ومنع سوء تخصيصها وسوء است
 االمتثال في بلدان المستخدمين للقوانين والمتطلبات الوطنية، بما فيها الموافقة المـسبقة عـن               ضمان  -

بلد المنشأ الذي يقدم هذه الموارد أو الطرف الذي حـصل علـى             لعلم والشروط المتفق عليها تبادليا      
  .ه الموارد وفقا التفاقية التنوع البيولوجيهذ

  ناميبيا، بالنيابة عن المجموعة األفريقية
  :، من خالل كفالة ما يلي التنوع البيولوجيتفاقية من ا20 و 19، 18، 17 ،16، 15، 1التنفيذ الفعال ألحكام المواد 

 البيولوجي واستخدامه المستدام    عولبحوث والتكنولوجيا المتصلة بحفظ التن    على ا صول المالئم والميسر    حال  )أ
  5-18 و 4-18، 17، 5-16، 4-16، 2-16، 1-16وفقا للمواد 

                                                   
  . المستنسخ في هذه الوثيقة، لتسهيل الرجوع إليه9/12تم تظليل نص المرفق األول بالمقرر   1
 .ت لم يتم التفاوض بشأنها أو االتفاق عليهاهذه المقترحا  2
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، 6-15واد  تم الحصول عليها وفقا للم    الحصول على البحوث والتكنولوجيا المتعلقة بالموارد الجينية التي ي          )ب
  1-19 و 16-5، 16-4، 16-3، 15-7
  2-20ب لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وفقا للمادة حصول البلدان النامية على التمويل المناس  )ج
لالستخدامات السليمة للبيئة فقـط اسـتنادا إلـى الموافقـة       الحصول المالئم والمنظم على الموارد الجينية         )د

  5-15 و 4-15، 2-15المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا وفقا للمواد 
والحفـظ واالسـتخدام المـستدام      تحديد  ال تدابير   بشأن للتعليم والتدريب    حصول البلدان النامية على الدعم      )ه

  )أ(12التنوع البيولوجي وعناصره، وفقا للمادة 
  2-19 و 7-15، 1التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وفقا للمواد   )و
ـ ( واإلبتكارات والممارسات   م المعارف التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدا        )ز شار إليهـا  الم

  )ي(8، وفقا للمادة  لدى المجتمعات األصلية والمحلية")ما يرتبط بها من معارف تقليدية"فيما بعد باسم 
براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية األخرى ذات الصلة أهداف اتفاقية التنوع البيولـوجي وال              تساند    )ح

  5-16 و 4-16، 3-16فقا للمواد تتعارض معها، و
  :ملحوظة

   من اتفاقية التنوع البيولوجي1لى صياغة المادة إ" الحصول المالئم"مصطلح يستند   )1(
  ". التعاريف"تحت عنوان " الموارد الجينية"مصطلح شرح يرد   )2(

  النرويج
، 1لمـواد  حكـام ا افع في التنفيـذ الفعـال أل    يتمثل الهدف من النظام الدولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المن           

  :التحديدعن طريق ما يلي على وجه  من االتفاقية، 2-19 و 16، 15، )ي(8
  على الموارد الجينيةالمالئم  الحصول سهيلت •
  لتجاري واالستخدامات األخرى للموارد الجينيةستخدام االكفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ا •
 الوطنية بشأن الحصول وتقاسـم المنـافع   نظمةيكون لدى األطراف أحكام قانونية تساند االمتثال لأل       ضمان أن    •

 التي تقدم المواردفي البلدان 
  هاونقل التكنولوجيا ذات الصلة بعلى الموارد الجينية تمكين الحصول المالئم  •

  .المحليةالمجتمعات ة و األصليشعوبمع مراعاة جميع الحقوق على هذه الموارد، بما فيها حقوق ال
  الرابطة األوروبية للبذور

القيام بمـا  من خالل وأهدافها الثالثة، التنوع البيولوجي تفاقية   من ا  2-19 و   16،  1،  )ي(8،  15اد  لموحكام ا التنفيذ الفعال أل  
  : على وجه التحديديلي

 ؛ وما يرتبط بها من معارف تقليدية الحصول على الموارد الجينيةتسهيل •
 الشروط والتدابير من أجل التقاسم الفعال والعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن اسـتخدامها ومـا         توافرتأمين   •

 .يرتبط بها من معارف تقليدية
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     المدى-ثانيا 
  9/123نص المرفق األول من المقرر 

  )ل وتقاسم المنافعالنص الموحد للتعليقات المقدمة في االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالحصو (1الخيار 
] والمـشتقات، [،  الجينيـة المـوارد   ] الموارد البيولوجية و  [يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على           -1
ـ     ] [بهاالمرتبطة  [ن المعارف التقليدية    فضال ع ] والمنتجات[ ]  المرتبطـة بـالموارد الجينيـة      ةومـشتقات المعـارف التقليدي

وفقا لألحكـام ذات    ] [لوالية الوطنية وذات الطبيعة العابرة للحدود     التي تخضع ل  )] [ي(8فقا للمادة   و[ والممارسات   تواالبتكارا
  ].اتفاقية التنوع البيولوجيفي الصلة 

  : ما يلي، يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على1رهنا بأحكام الفقرة   -2[
ـ ] [ات األخرى خدامواالست ة التجاري خداماتالمنافع الناشئة عن االست   [  )أ( المـوارد الجينيـة التـي تـم      ] [لـ

  ؛]اتفاقية التنوع البيولوجي] [النظام الدولي [ مفعولبعد سريان] الحصول عليها
 التي تم الحصول عليها قبـل       ات األخرى خدام واالست ة التجاري خداماتاالستالمنافع المستمرة الناشئة عن       )ب[(

  .]]لوجياتفاقية التنوع البيومفعول سريان 
  :ال يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على  -3

  ]الموارد الجينية البشرية؛[  )أ(
 29الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبـل سـريان مفعـول اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي فـي                    [  )ب(

د الجينية التي تـم الحـصول عليهـا قبـل           الموا] [؛] بالنسبة لطرف ما   ها مفعول أو قبل سريان   [1993كانون األول   /ديسمبر
  ]؛] خارج الموقع الطبيعيمنذ ذلك الوقتوالتي تزرع [التصديق الوطني على اتفاقية التنوع البيولوجي 

  ]من قبل بلد المنشأ؛دون قيود المواد الجينية المتاحة بالفعل للجميع [  )ج(
المعاهدة الدولية بشأن المـوارد     ] ينية التي تغطيها  الموارد الج ] [ة في المرفق األول من    مذكورال] [األنواع[[  )د(

  ]؛]أغراض هذه المعاهدةنطاق ما لم تستخدم لغرض خارج [الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
  ]الموارد الجينية، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية؛[  )ه(
  .]أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة ية الموجودة في الموارد الجين[  )و(

والـسماح  [ما هو موجود من نظم    ] الحترام] المرونة[[ينبغي أن يوفر النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع          [  -4
  ].] بشأن الحصول وتقاسم المنافعاتخصصأخرى أكثر نظم دولية ] [بتنفيذ ومواصلة إعداد

  ]: يليإلى] خاصة] [عناية] [إيالء[ياغة وإبرام النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع يجب عند مواصلة ص[  -5[
الموارد الجينية التي تغطيها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة التابعـة     [  )أ(

  ]ألغذية والزراعة؛غراض ا أو التكاثر أو التدريب أل األغذية والزراعة حينما يتم الحصول عليها ألغراض البحوثةلمنظم
  ]ية الحيوانية لألغذية والزراعة؛وراثالموارد ال[  )ب(
  ]لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛لية التي تغطيها لجنة الفاو وراثالموارد ال[  )ج(

                                                   
  .هذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  3
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  ]؛)UPOV( اتاالتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتالعالقة مع [  )د(
الملكيـة  المعنيـة ب اللجنة الحكوميـة الدوليـة    ] بما في ذلك   [المنظمة العالمية للملكية الفكرية   األعمال في   [  )ه(

  ]؛)الفولكلور(الفنون الشعبية ية والمعارف التقليدية ووراثوالموارد الالفكرية 
  ]الوطنية؛الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية [  )و(
  .]]أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة الموارد الجينية الموجودة في [  )ز(

  2الخيار 
التي ممارسات  البتكارات و الواتقليدية  المعارف  اليطبق النظام الدولي على جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من            

لية األخرى، مع استبعاد الموارد الجينيـة البـشرية والمـوارد           تغطيها اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة االلتزامات الدو       
  .الجينية الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية

  3الخيار 
  :يغطي ما يلي  -1

 خدامالحصول على الموارد الجينية والنهوض بالتقاسم العادل والمنصف وصون المنـافع الناشـئة عـن اسـت          •
 ؛تفاقية التنوع البيولوجيذات الصلة في األحكام لالموارد الجينية وفقا 

  ).ي(8المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات وفقا للمادة  •
  :سيكون خارج مدى النظام ما يلي  -2

كـانون  / ديـسمبر  29الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعول اتفاقية التنوع البيولوجي في               •
 ؛1993األول 

  .الموارد الجينية البشرية •
 النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يجـب أن يـوفر مرونـة     إن  -3

الحترام النظم الدولية المتخصصة األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنـافع، والـسماح بتنفيـذها، واالعتـراف بإمكاناتهـا                  
  .وتطويرها

  :سيعطى اعتبار خاص لما يلي  -4
نية التي تشملها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمـة              الموارد الجي  •

األغذية والزراعة عندما يتم الحصول على هذه الموارد لغرض البحـث أو التربيـة أو التـدريب ألغـراض        
 األغذية والزراعة؛

 ؛(UPOV)من النباتات العالقة مع االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة  •
 الموارد الجينية البحرية الموجودة في مناطق خارجة عن نطاق الوالية الوطنية؛ •
 ؛أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة الموارد الجينية الموجودة في  •
 الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة؛ •
كرية والموارد الجينيـة والمعـارف التقليديـة والفنـون          الف اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية    العمل مع    •

 ؛)ويبو(التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ) الفولكلور (الشعبية
  .الموارد الجينية داخل إطار هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة •

  الهند
ن المعارف التقليديـة    فضال ع  ،هاة، ومشتقات يوتقاسم المنافع على الموارد الجين    يطبق النظام الدولي بشأن الحصول        -1

  . والممارساتت واالبتكارا، المرتبطة بالموارد الجينيةة ومشتقات المعارف التقليدي،بهاالمرتبطة 
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  : ما يليال يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على  -2
  الموارد الجينية البشرية؛  -
 مـا  ،المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة        األنواع الواردة في المرفق األول من       -

  أغراض هذه المعاهدة؛نطاق لم تستخدم لغرض خارج 
  .الموارد الجينية، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية  -

  يا، بالنيابة عن المجموعة األفريقيةناميب
ينبغي أن يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على ما يلي، وفقا لألحكام ذات الصلة في اتفاقية التنوع 

  :البيولوجي
  .ت سليمة بيئياعماالالحصول على الموارد الجينية، ومشتقاتها ومنتجاتها على أساس است  )أ

  .البحوث والتكنولوجيا المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام نتائجالحصول على   )ب
البحوث والتكنولوجيا ذات الصلة بالموارد الجينية التي يتم الحصول عليها ومشتقات نتائج الحصول على   )ج

وتحديد هويتها الموارد الجينية، بما فيها التكنولوجيا الحيوية المتعلقة باستخدام هذا الموارد  ومنتجات هذه
  .وتتبعها

 في اتفاقية التنوع حصول البلدان النامية على التمويل من أجل تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع  )د
  .البيولوجي

 للموارد ات األخرىخدام واالستة التجاريخداماتاالست افع الناشئة عن انالتقاسم العادل والمنصف لجميع الم  )ه
 وبعد اتفاقية التنوع البيولوجيمفعول تها التي يتم الحصول عليها قبل سريان الجينية، ومشتقاتها ومنتجا

استبعاد األنواع التي يغطيها مع ، في ظروف الوضع الطبيعي وخارج الوضع الطبيعي، ها مفعولسريان
في حالة وذلك ، بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمرفق األول من المعاهدة الدولية 

  .غراض هذه المعاهدةأل استخدامها
 للمعارف ات األخرىخدام واالستة التجاريخداماتاالستن عالتقاسم العادل والمنصف لجميع المنافع الناشئة   )و

، والتي يتم الحصول عليها قبل )ي(8التقليدية المرتبطة بها لدى المجتمعات األصلية والمحلية، وفقا للمادة 
  .ها مفعولع البيولوجي وبعد سرياناتفاقية التنومفعول سريان 

 للموارد ات األخرىخدام واالستة التجاريخداماتاالستن عالتقاسم العادل والمنصف لجميع المنافع الناشئة   )ز
جينية، ومشتقاتها، ومنتجاتها، وما يرتبط بها من معارف تقليدية لدى المجتمعات األصلية والمحلية، والتي لا

  .لها طابع عابر للحدود
تخضع للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبحوث   )ح

والتكنولوجيا الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ومشتقاتها ومنتجاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية 
  .لدى المجتمعات األصلية والمحلية

  :الحصول وتقاسم المنافع على ما يلي يؤثر النظام الدولي بشأن أالوينبغي 
  .د الجينية وعلى مشتقاتها ومنتجاتها، أو استخدامها أو تبادلها للحصول على الموارةم التقليديالنظ  )1(
  .استعمالها وتبادلها بين المجتمعات األصلية والمحلية وفيما بينهاوالحصول على المعارف واإلبتكارات   )2(
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إلى الممارسات العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية، شريطة عدم تطبيق تقاسم المنافع استنادا   )3(
على أي شخص أو أشخاص غير مقيمين في طريقة الحياة التقليدية ) 2(و) 1(األحكام الواردة في الفقرتين 

  .والعرفية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية  المرفق األول من المعاهدة جميع األنواع الواردة في  )4(

  .أغراض هذه المعاهدة نطاق  لغرض خارج تستخدما إال إذا ،والزراعة
 الصادر عن 2/11الموارد الجينية البشرية المستبعدة من إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وفقا للمقرر   )5(

  . األطرافاالجتماع الثاني لمؤتمر
  النرويج

 تواالبتكاراة، وما يرتبط بها من معارف تقليدية، يالموارد الجينيطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على 
 االستخدامات وة التجاريخدامات، فضال عن المنافع الناشئة عن االست اتفاقية التنوع البيولوجيالتي تشملها ،والممارسات

  . المواردلمثل هذهاألخرى 
  الرابطة األوروبية للبذور

ن المعارف التقليديـة المرتبطـة       فضال ع  ،الجينيةالموارد  يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على           -1
، ويخضع لألحكام القطاعيـة المحـددة       اتفاقية التنوع البيولوجي  في   وفقا لألحكام ذات الصلة      ، في حدود الوالية الوطنية    ،بها
  .نصوص عليها في النظام الدوليالم
 خداماتالمنافع الناشئة عـن االسـت      ، يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على        1رهنا بأحكام الفقرة      -2

  النظام الدولي؛مفعول لموارد الجينية التي تم الحصول عليها بعد سريان لات األخرى خدام واالستةالتجاري
  : بشأن الحصول وتقاسم المنافع علىال يطبق النظام الدولي  -3

  الموارد الجينية البشرية؛  )أ(
النظام الدولي فـي أحـد األطـراف أو وفقـا     الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعول            )ب(

  .للتشريع الوطني الموجود بالفعل
  المواد الجينية المتاحة بالفعل للجميع من قبل بلد المنشأ؛  )ج(
 مـا لـم تـستخدم       ،اع التي تغطيها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة          األنو  )د(

  أغراض هذه المعاهدة؛نطاق لغرض خارج 
  الموارد الجينية، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية؛  )ه(
  .أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة ودة في الموارد الجينية الموج  )و(
  .مسببات األمراض البشرية والحيوانية والنباتية  )ز(

[...]  
     العناصر الرئيسية-ثالثا 

  المنصف للمنافعو  العادلالتقاسم    -ألف 
  الهند

صف لنتـائج البحـوث،      العادل والمن  تقاسممعاير لضمان ال  الشروط و حدا أدنى من ال    وتضعتدابير  التتخذ األطراف     -1
وما يرتبط بهـا مـن      لموارد الجينية ومشتقاتها     ل خداماتأشكال االست غيرها من   و ةتجاريال االستخداماتوللمنافع الناشئة عن    

  .معارف تقليدية، على أساس شروط متفق عليها تبادليا
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  : ما يليويمكن أن تشمل المنافع النقدية. أو غير نقدية/تكون المنافع المتقاسمة نقدية و  -2
 رسم عن كل عينة؛/نتفاعرسوم اال •
 مدفوعات مقدما؛ •
 ة؛دوريمدفوعات  •
 إتاوات؛دفع  •
 رسوم الترخيص في حالة التسويق التجاري؛ •
 تمويل البحوث؛ •
  .االستثمار في مشاريع مشتركة •

  :ويمكن أن تشمل المنافع غير النقدية ما يلي
 تقاسم نتائج البحوث والتطوير؛ •
 ؛المشاركة في تطوير المنتج •
 المشاركة والتعاون والمساهمة في التعليم والتدريب •
أو المعـارف   /إلى مقدم الموارد الجينية ومشتقاتها و       تلك الموارد والمعارف   خدامنقل التكنولوجيا المطورة باست    •

، أو التكنولوجيا ذات الـصلة بحفـظ التنـوع البيولـوجي            ةيو، بما فيها التكنولوجيا الحي    التقليدية المرتبطة بها  
تفـضيلية حيثمـا يـتم    التسهيلية والشروط ال ومن بينهاكثر تفضيال،  األعادلة و الشروط  التخدامه المستدام، ب  واس

  على ذلك؛مشتركاالتفاق ال
 البلدان النامية وإلى األطراف من      من ستخدمةتعزيز القدرات لتمكين النقل الفعال للتكنولوجيا إلى األطراف الم         •

وكـذلك  . كنولوجيا في بلد المنشأ الذي يقـدم المـوارد الجينيـة          تية، وتطوير ال  البلدان ذات االقتصادات االنتقال   
 لتسهيل قدرات المجتمعات األصلية والملحلية على حفظ مواردها الجينية واستخدامها المستدام؛

 بناء القدرات المؤسسية؛ •
  إدارة وإنفاذ قواعد الحصول؛القدرة علىموارد بشرية ومادية لتعزيز تقديم  •
 هذه األطراف، حيثمـا  بلدانلتدريب المتعلق بالموارد الجينية بمشاركة كاملة من األطراف المقدمة، وفي  اتقديم   •

 أمكن؛
الحصول على المعلومات العلمية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بمـا فيهـا قـوائم                  •

 الجرد البيولوجية ودراسات التصنيف؛
 حلي؛المساهمات في االقتصاد الم •
 منافع األمن الغذائي وأمن أساليب العيش؛توفير  •
 .الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة •

  ناميبيا، بالنيابة عن المجموعة األفريقية
  : المجتمعات األصلية والمحلية لدىممارساتالبتكارات واإل وارفعمال خداملمنافع الناشئة عن استتقاسم ا  -1

في اتفاقية التنوع البيولوجي، أن تكفل التقاسم العادل والمنصف للمنـافع الناشـئة             ) ي(8اقدة، وفقا للمادة    على األطراف المتع  
وتعتبر المنافع المشار إليها هنـا منـافع       . المجتمعات األصلية والمحلية  لدى  ممارسات  البتكارات و اإلمعارف و ال خدامعن است 

  .محلية، بوجه خاصللبشرية بشكل عام ومنافع للمجتمعات األصلية وال
  المنافع للبشرية  )أ

  :يجب على جميع األطراف المتعاقدة القيام بما يلي
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بموافقتهـا الطوعيـة    التشجيع على التطبيق األوسع لمعارف وإبتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية             )1(
  من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8مشاركتها وفقا للمادة و
تخدام المألوف للموارد البيولوجية تمشيا مع الممارسات العرفية التقليدية التي تتوافق مع حفظ التنـوع  النهوض باالس   )2(

  اتفاقية التنوع البيولوجيمن ) ج(10البيولوجي واستخدامه المستدام، وفقا للمادة 
 والتقليديـة لتعزيـز     التشجيع على التعاون وإعداد طرائق للتعاون على تطوير واستعمال التكنولوجيات األصـلية             )3(

أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل تدريب العاملين وتوفير الخبرة بإشراك ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحليـة،     
   من االتفاقية4-18وفقا للمادة 

  المنافع للمجتمعات األصلية والمحلية  )ب
للمنافع الناشئة عـن اسـتخدام      المجتمعات األصلية والمحلية،    مع   التقاسم العادل والمنصف     كفلعلى األطراف المتعاقدة أن ت    

لى الشروط المتفق عليها تبادليا مـع المجتمعـات   إ وسوف تستند هذه المنافع . المجتمعاتتلكمعارف وإبتكارات وممارسات  
ورة في المرفـق الثـاني       تشمل ولكنها ال تقتصر على المنافع النقدية والمنافع غير النقدية المذك           يمكن أن األصلية والمحلية و  

  .ادئ بون التوجيهيةببم
  :هامنتجاتها ومشتقاتة عن استخدام الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئ  -2

تدابير لضمان التقاسـم العـادل والمنـصف للمنـافع الناشـئة عـن       ال، أن تتخذ 7-15على األطراف المتعاقدة، وفقا للمادة   
جاتها مع بلد المنشأ، على أسـاس شـروط          للموارد الجينية، ومشتقاتها ومنت    ستخداماتالستخدامات التجارية وغيرها من اال    ا

  : يمكن أن تشمل المنافع ولكنها ال تقتصر على ما يلي.متفق عليها تبادليا
  المنافع النقدية وغير النقدية المذكورة في المرفق الثاني بمبادئ بون التوجيهية  )1(
نتـائج  ، بما في ذلك تزويد البلدان المقدمة ب1-19 و 4-16،  3-16،  6-15واد  المنافع غير النقدية وفقا للم      )2(

  .البحث والتطوير من أجل التسويق التجاري
  : اتفاقية التنوع البيولوجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعولالموارد الجي  -3

اتفاقية التنوع البيولـوجي التفاقـات   مفعول  سريان    التي تم الحصول عليها قبل     ، ومشتقاتها ومنتجاتها  الجينيةتخضع الموارد   
الحصول وتقاسم المنافع مع البلدان المقدمة وسيتم تقاسم جميع المنافع المستمرة الناشئة عن هذه الموارد الجينية، ومـشتقاتها                  

 ينبغـي ، غير واضـح ا كون منشأ الموارد جينيوفي الحاالت التي ي. نصاف مع بلدان منشأ هذه الموارد اإل و العدلومنتجاتها ب 
  .للتبادل إنشاء نظام متعدد األطراف

  مفعـول  معارف وإبتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية التي يتم الحصول عليها قبل سـريان              -4
  :اتفاقية التنوع البيولوجي

اتفاقيـة  مفعـول   يان  حلية التي يتم الحصول عليها قبل سـر       متخضع معارف وإبتكارات وممارسات المجتمعات األصلية وال      
التنوع البيولوجي، تخضع التفاقات الحصول وتقاسم المنافع مع المجتمعات األصلية والمحلية المعنية، وسيتم تقاسـم جميـع                 

المعارف واإلبتكارات والممارسات، بالعدل واإلنصاف مع المجتمعات األصـلية والمحليـة   لمنافع المستمرة الناشئة عن هذه     ا
صـندوق يـديره   االت التي يكون منشأ المعارف واإلبتكارات والممارسات غير اضح، يجـب إنـشاء    وفي الح . ذات الصلة 

  . استخدامه للنهوض بحقوق هذه المجتمعاتالذين سيكفلون المجتمعات األصلية والمحلية ن منممثلو
  :تقاسم المنافع عندما يتم تقاسم الموارد الجينية عبر الحدود الوطنية  -5
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متفـق عليهـا    ائية أو متعددة األطراف على أساس شـروط         اتفاقات ثن عقد  اقدة التي تتقاسم موارد جينية       األطراف المتع  على
  .لحدودالعابرة لتبادليا لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية 

  :مجتمعات األصلية والمحليةتقاسم المنافع عند تقاسم المعارف واإلبتكارات والممارسات فيما بين ال  -6
 حدودها وعبر حدودها، والتي تتقاسـم  داخلإشراك المجتمعات األصلية والمحلية المختلفة،     أن تيسر    األطراف المتعاقدة    على

 وأن تـساند التقاسـم      ، اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع ذات الصلة      إبراممعارف أو إبتكارات أو ممارسات معينة، في عملية         
  .لمنصف للمنافع الناشئة عن هذه االتفاقات فيما بين هذه المجتمعاتالعادل وا

  النرويج
ـ  المنـصف  والعـادل التقاسـم  تحقيق  تدابير قانونية أو إدارية أو سياسية بغية      اتخاذكل طرف متعاقد    على   ث و لنتـائج البح

رد الجينيـة ومـشتقاتها، وذلـك مـع        للموا خداماتاالستغيرها من    و ة التجاري االستخدامات والمنافع الناشئة عن     ،والتطوير
لطرف المتعاقـد الـذي     من ا لموافقة المسبقة عن علم     لويجب أن يخضع هذا التقاسم      . الطرف المتعاقد الذي يقدم هذه الموارد     

وينبغي النظـر فـي العناصـر    . متفق عليها تبادلياالطرف خالف ذلك وبناء على شروط      هذا   قرريقدم هذه الموارد، إال إذا      
  . من مبادئ بون التوجيهية عند إعداد الشروط المتفق عليها تبادليا44 في الفقرة المذكورة

  :التدابير التاليةاتخاذ  األطراف المتعاقدة على
  وضع آليات لتوفير معلومات للمستخدمين المحتملين بخصوص التزاماتهم تجاه الحصول على الموارد الجينية؛  )أ

بلـد المنـشأ    / الموارد الجينية للتشريع الوطني في البلد الذي يقدم المـورد          إدخال قواعد تتطلب امتثال مستخدمي      )ب
والشروط المتفق عليها تبادليا التي منح على أساسها الحصول، بما في ذلك متطلبات التقاسم المنـصف للمنـافع                  

  .تقاتهاشالناشئة عن استخدام هذه الموارد وم
  : على سبيل المثال ال الحصريلييمكن أن تتضمن المنافع التي سيتم تقاسمها ما   )ج

  المنافع النقدية وغير النقدية المذكورة في المرفق الثاني بمبادئ بون التوجيهية،  )1(
  .19 و 4-16، 3-16، 6-15المنافع غير النقدية، وفقا للمواد   )2(

لـد المنـشأ والموافقـة    ب/ البلد الذي يقدم المـوارد بإإلفصاح عن اسم قيام المستخدمين  تكفلإدخال قواعد وتدابير      )د
ـ                 ة األصـلي  شعوبالمسبقة عن علم، فضال عن أصل المعارف التقليدية، واالبتكـارات والممارسـات لـدى ال

  .ات حقوق الملكية الفكريةاستخداموالمجتمعات المحلية في 
 هـذا  خدام الموافقة المسبقة عـن علـم السـت   يشترطإدخال قواعد تشترط أن يتم استيراد الموارد الجينية من بلد    )ه

  الموافقة المسبقة عن علم؛بالمورد أو لتصديره، يتم فقط مع االمتثال 
  تدابير تهدف إلى منع سوء تخصيص الموارد الجينية والمعارف التقليدية؛  )و
 الموارد الجينية ألغراض البحث والتسويق التجاري داخل واليتها القـضائية، أن تـصاحب           خدامتشترط عند است    )ز

.  يقدم هذه المـوارد ي الذ،النظام المتعدد األطراف المتفق عليه/البلد الذي يقدم الموارد /ن بلد المنشأ  المواد وثائق ع  
قبـل  وإذا اشترط التشريع الوطني في البلد الذي يقدم الموارد الجينية الحصول على الموافقة المسبقة عـن علـم        

وفي الحالـة التـي     .  أم ال  قد طلبت  ه الموافقة  هذ تالحصول على المواد، ينبغي أن تحدد الوثائق أيضا ما إذا كان          
 نظـام  بلد المنشأ، يجب اإلفصاح أيضا عن بلد المنشأ، أو حسب الحالة، ال            غيريكون فيها البلد الذي يقدم الموارد       

المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية، ينبغي       عن  وفي حالة غياب بعض المعلومات      . المتعدد األطراف المتفق عليه   
  ؛في الوثائق المصاحبة للمادةذكر ذلك 
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 التي تم الحـصول عليهـا     حكام الموارد الجينية فقط لألغراض المتمشية مع الشروط واأل        خدامتشترط أن يتم است     )ح
  ؛بموجبها

يها نحو تدابير الحفظ وتدابير التـشجيع علـى االسـتخدام المـستدام للتنـوع         العائدة لد تسعى إلى توجيه المنافع       )ط
  ؛البيولوجي

دخال قواعد تشترط عندما تكون الموارد الجينية مشمولة بالمعاهدة الدولية بـشأن المـوارد الوراثيـة النباتيـة                  إ  )ي
لألغذية والزراعة، وتستعمل ألغراض البحث والتسويق التجاري، أن تصاحبها المعلومات التي تؤكـد أن هـذه             

  ب المعاهدة؛نقل المواد، بموجالموارد تم الحصول عليها وفقا لالتفاق الموحد ل
ر التعاون بين األطراف المتعاقدة لمعالجة االنتهاكات المزعومة في اتفاقات الحصول وتقاسـم             يتيسلإدخال تدابير     )ك

 فـي إجـراءات   أصحاب الـدعاوى  المنافع وسوء تخصيص الموارد الجينية، مثل الوصول إلى العدالة ومساندة           
  خرق العقد أو سوء التخصيص؛

  .البروتوكولهذا  امتثال المستخدمين ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي وتدابير أخرى تشترط  )ل
  :عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1

  الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  )1
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

فـي  فقـرة   [الحصول على الموارد الجينيـة،      حق   بعد منح    إاليمكن تحقيقه   ال  ع  أن التقاسم العادل والمنصف للمناف     دركإذ ي 
  ]الديباجة
لموافقة المسبقة عن علـم     بارهنا  الحصول على الموارد الجينية     يكون  من االتفاقية تنص على أن      ) 5(15 بأن المادة    إذ يذكّر 

  ]الديباجةفي فقرة [رف المتعاقد خالف ذلك،  الموارد الجينية، إال إذا قرر هذا الطقدممن الطرف المتعاقد الذي ي
 هذا الحصول،   يكونمن االتفاقية تنص على أن تتخذ األطراف المتعاقدة تدابير لضمان أن            ) 4(15 بأن المادة    كذلك وإذ يذكّر 

  ]الديباجةفي فقرة [أساس شروط متفق عليها تبادليا، حيثما يتم، على 
أن تتخـذ   ترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول على مواردها الجينية          ألطراف التي تش  على ا  4] لألطراف ينبغي[  -1

تدابير لتشجيع المقدمين والمستخدمين على تقديم شروطهم المتفق عليها تبادليا، حسب الحالة، للتقاسـم العـادل والمنـصف                  
  بعد مـنح إاليمكن تحقيقه ال لمنافع   الموارد الجينية، مع االعتراف بأن التقاسم العادل والمنصف ل         خدامللمنافع الناشئة عن است   

  . الحصول على الموارد الجينيةحق
  

                                                   
تذكّر الجماعة األوروبية بموقفها حسبما يرد في الخالصة التي أعدها مجلس االتحاد األوروبي في تحضيره لالجتماع التاسع    4

بشأن يمكن أن يشمل النظام الدولي ":  التي تنص على2008آذار / مارس3بتاريخ لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
، ةبعض العناصر الملزمة، إذا اشتمل أيضا على معايير دولية بشأن قانون الحصول الوطني والممارسة الوطنيالحصول وتقاسم المنافع 

بين أقواس مربعة في هذه التعليقات، ينبغي أن تفهم على أنها " يينبغ"وبالتالي، حيثما ترد كلمة ". التي تتصل باالمتثال لتدابير الدعم
ستخضع لتقييم إضافي من جانب الجماعة األوروبية قبل المناقشات بصدد الطبيعة في االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالحصول 

ثلة عن النص التشغيلي، بما في ذلك أمثلة عن الطبيعة وتحتفظ الجماعة األوروبية بحقها في تقديم مزيد من اآلراء واألم. وتقاسم المنافع
الملزمة، فضال عن تعديل أو تغيير اآلراء واألمثلة الخاصة بالنص التشغيلي الوارد في هذه التعليقات، استجابة للتعليقات األخرى التي 

 .ستطرح، وفي أثناء المفاوضات
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  متفق عليها تبادليافع التي سيتم تقاسمها على أساس شروط المنا  )2
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

كـون الحـصول،    من االتفاقية تنص على أن تتخذ األطراف المتعاقدة تدابير لـضمان أن ي            ) 4(15 بأن المادة    كذلك إذ يذكّر 
  ]الديباجةفي فقرة . [حيثما يتم، على أساس شروط متفق عليها تبادليا

 من اتفاقية التنوع البيولوجي، يكون التقاسم العادل والمنصف للمنـافع الناشـئة عـن               7-15 بأنه وفقا للمادة     وإذ يذكّر كذلك  
 المـوارد   مقـدم متفق عليها تبادليا مع     س شروط   لموارد الجينية، يكون على أسا    االستخدام التجاري واالستخدامات األخرى ل    

  ]الديباجةفي فقرة . [هاومستخدم
فـي  فقـرة   [أو منافع غير نقدية     /متفق عليها تبادليا قد يشمل منافع نقدية و        بأن تقاسم المنافع على أساس شروط        وإدراكا منه 

  ]الديباجة
 تـدابير  ،ة عن علم للحصول على مواردها الجينية    أن تتخذ األطراف التي تشترط الموافقة المسبق      ]  لألطراف ينبغي[  -1

لتقاسم العـادل والمنـصف   على ا شروطهم المتفق عليها تبادليا، حسب الحالة، النص فيلتشجيع المقدمين والمستخدمين على     
 بعد مـنح  إاله يمكن تحقيقال  الموارد الجينية، مع االعتراف بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع           خدامللمنافع الناشئة عن است   

  .الحصول على الموارد الجينيةحق 
 تـدابير لتـشجيع     ،مسبقة عن علم للحصول على مواردها الجينيـة       أن تتخذ األطراف التي تشترط موافقة       ] يينبغ[  -2

  : شروطهم المتفق عليها تبادلياالنظر فيما يلي عند وضعمقدمي الموارد الجينية ومستخدميها على 
ات التقليدية للموارد   خدامالكتالوجات لالست /نصوص النموذجية واستعمال قوائم الجرد    تشمل هذه الشروط ال     )1(

ـ     ، وما يرتبط بها من منافع نقدية وغير نقدية        ،الجينية النص التشغيلي المعد تحت    [ التي تم تطويرها وفقا ل
  ؛)]2-2-ألف-القسم الثالث

  تقاسم نتائج البحث والتطوير؛  )2(
  ا التي تستعمل هذه الموارد، ونقل هذه التكنولوجيا؛الحصول على التكنولوجي  )3(
 ألنشطة البحـث  كأو تسهيل التطوير المشتر/المشاركة الفعالة لمقدمي الموارد الجينية في أنشطة البحث و      )4(

  .بين المقدم والمستخدم
  .مبادئ بون التوجيهية  )5(

  أو غير النقدية/المنافع النقدية و  )3
  األعضاءالجماعة األوروبية ودولها 

فـي  صـياغة  [أو غيـر نقديـة   /متفق عليها تبادليا قد يشمل منافع نقديـة و فع على أساس شروط  بأن تقاسم المنا   إدراكا منه 
  ]الديباجة
أو غير النقدية التي سـيتم تقاسـمها السـتخدام المـوارد       / الشروط المتفق عليها تبادليا أنواع المنافع النقدية و        حددن ت يمكن أ 

  .ط بها من معارف تقليدية وإبتكارات وممارساتالجينية وما يرتب
  الحصول على التكنولوجيا ونقلها  )4

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
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  ).2-1-ألف-انظر أعاله ثالثا
  تقاسم نتائج البحث والتطوير على أساس شروط متفق عليها تبادليا  )5

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
  ).2-1-ألف-انظر أعاله ثالثا

  أو التطوير المشترك في أنشطة البحث/المشاركة الفعالة في أنشطة البحث، و  )6
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

  ).2-1-ألف-انظر أعاله ثالثا
  آليات للنهوض بالمساواة في المفاوضات  )7

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
في المفاوضات بشأن الشروط المتفق عليهـا تبادليـا بـين مقـدمي المـوارد الجينيـة       بأهمية تشجيع المساواة منها اعترافا  

  :ومستخدميها، ينبغي أن تتخذ األطراف تدابير مثل ما يلي
إتاحة المعلومات المتوافرة للمستخدمين والمقدمين من خالل نقاط االتصال المعينة للحصول وتقاسم المنـافع             )1(

ـ [ك النصوص النموذجية وقواد الجرد ذات الصلة التي أعدت وفقـا            في التوقيت المناسب، بما في ذل      نص لل
  ؛)]5-2-ألف-التشغيلي في القسم ثالثا

 تقليدية  وضع ترتيبات تشاورية مع أصحاب المصلحة والمجتمعات األصلية والمحلية الحائزين على معارف             )2(
   بالموارد الجينية؛طترتب

مستخدميها على التفاوض بـشأن الـشروط المتفـق عليهـا تبادليـا             مساندة قدرة مقدمي الموارد الجينية و       )3(
  .والترتيبات التعاقدية

  زيادة التوعية  )8
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

وقد تتضمن هذه التدابير ما     . تتخذ األطراف تدابير لزيادة التوعية بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع           ] أن ينبغي[
  :يلي

 وخصوصا القـوانين والـسياسات      5ي للحصول وتقاسم المنافع،   حلماحة معلومات حديثة عن إطارها ال     إت  )1(
  ؛الوطنية واإلجراءات

  خطوات للتشجيع على النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع التابع التفاقية التنوع البيولوجي؛اتخاذ   )2(
  تنظيم اجتماعات ألصحاب المصلحة؛  )3(
  مدونات السلوك؛ع وضالتشجيع على   )4(

                                                   
ي هذا النص التشغيلي وغيره من النصوص التشغيلية المقدمة، ف" ي للحصول وتقاسم المنافعحلماإلطار ال"يشير مصطلح    5

يشير إلى القواعد الموضوعية واإلجرائية التي تطبق على الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
 .تها، ضمن نطاق النظام الدوليخدمااست



UNEP/CBD/WG-ABS/7/4 
20Page  
  

  

  .التشجيع على التبادل اإلقليمي للخبرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  )5(
تدابير لضمان مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في الشروط المتفق عليهـا تبادليـا وتقاسـم                  )9

  المنافع مع حائزي المعارف التقليدية
-حفظ التنوع البيولوجي واسـتخدامه المـستدام والتنميـة االجتماعيـة          آليات لتشجيع توجيه المنافع نحو        )10

  االقتصادية، وال سيما األهداف اإلنمائية لأللفية وفقا للتشريعات الوطنية
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

ية، ينبغـي أن تتخـذ      االقتـصاد -هم في التنمية االجتماعية   سبأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام سي      منها  اعترافا  
، في الشروط المتفق عليها تبادليا التي يصلون إليها، علـى توجيـه المنـافع         ناألطراف تدابير لتشجيع المستخدمين والمقدمي    

الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وفقا لألهداف المنصوص عليهـا فـي                  
  .االقتصادية، وفقا للتشريع الوطني-ية التنوع البيولوجي، وذلك كمساهمة نحو التنمية االجتماعية من اتفاق1المادة 

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2
  وضع شروط ومعايير دولية دنيا  )1
  تقاسم المنافع بالنسبة لكل استعمال  )2
  في حاالت عبور الحدودخيارات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال يتضح المنشأ أو   )3
  إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود  )4
   إدراجها في اتفاقات نقل المواديمكنوضع قوائم لنصوص نموذجية   )5

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 إدراجهـا فـي    نموذجيـة يمكـن  نصوص على أن كل من مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها ينتفعون من وجود وإذ تشدد 

 وقوائم  نصوصالكتالوجات لالستخدامات التقليدية للموارد الجينية، نظرا ألن استعمال هذه ال         /اتفاقات نقل المواد وقوائم الجرد    
 المقـدم   تهيئة أرضية مستوية تكفل المساواة بين     يقلل من تكاليف المعامالت ويسهم في       وقد   اليقين القانوني،    زيد من الجرد سي 

  ].الديباجةفي فقرة . [ التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها تبادلياوالمستخدم عند
تتخذ األطراف تدابير لتشجيع مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها على النظر فيما يلـي عنـد وضـع                 ]  أن ينبغي[  -1

  :الشروط المتفق عليها تبادليا
  ناه، أد3 و 2ا نموذجية أعدت وفقا للفقرتين نصوصأن تتضمن هذه الشروط   -
الكتالوجات ذات الصلة لالستخدامات التقليدية للموارد الجينية وما يرتبط بها من منـافع نقديـة               /قوائم الجرد   -

  .وغير نقدية
اليقين القانوني، وتقليل تكاليف المعامالت والتشجيع على المساواة في المفاوضـات بـشأن             درجة  من أجل تعزيز      -2

كتالوجـات  / نموذجيـة قطاعيـة وقـوائم جـرد        نـصوص األطراف إجراءات إلعداد    تخذ  الشروط المتفق عليها تبادليا، ست    
  : أناتوعلى هذه اإلجراء. لالستخدامات التقليدية للموارد الجينية وما يرتبط بها من منافع نقدية أو غير نقدية

ليديـة  كتالوجـات لالسـتخدامات التق    / نموذجية وقوائم جرد   نصوص إعداد    فيها حدد القطاعات التي ينبغي   ت  )1(
  ، الجينية وما يرتبط بها من منافعللموارد

   النموذجية،نصوصحدد المسائل التي ينبغي معالجتها في الت  )2(
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  .شمل قواعد واضحة وشفافة لتسهيل إشراك أصحاب المصلحةت  )3(
ـ حـسب الحالـة، توصـيات       تعتمـد،   ، و بشكل جماعي تنظر األطراف     -3  النموذجيـة وقـوائم     نـصوص شأن ال ب

حـسب الحالـة،   القيـام،  ، و دوريوستقوم األطراف باسـتعراض   . وجات لالستخدامات التقليدية للموارد الجينية    الكتال/الجرد
  .الكتالوجات لالستخدامات التقليدية للموارد الجينية/ النموذجية وقوائم الجردنصوصتحديث هذه الب

   بون التوجيهيةمبادئاالستعمال المعزز ل  )6
  ضاءالجماعة األوروبية ودولها األع

 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي اعتمد مبادئ بون التوجيهيـة بـشأن          6/24إذ يذكّر بالمقرر    
  ]الديباجةفي فقرة  [.هاخدامالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن است

  6    الحصول على الموارد الجينية-باء 
  الهند

 الحصول على المـوارد  لتقريرلحكومات الوطنية السلطة تمتلك ا سيادية على مواردها الجينية، و  ا حقوق تمتلكالدول    -1
  .الجينية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية، رهنا بالتشريع الوطني

ن أجل اسـتخدامات سـليمة      معلى الموارد الجينية    ، لتسهيل الحصول    ةتدابير واضحة وشفاف  اتخاذ   األطراف   على  -2
 كفالـة بيئيا، على أساس شروط متفق عليها تبادليا ورهنا بالموافقة المسبقة عن علم من البلد الذي يقدم هذه الموارد، في سبيل    

ل شهادة االمتثـا باستعمال لبلد الذي يقدم المورد، بما في ذلك لالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن مثل هذا االستخدام        
  .للتشريعات الوطنية

  ناميبيا، بالنيابة عن المجموعة األفريقية
 الحـصول  لتقريرسلطة الالحكومات الوطنية   تمتلك  األطراف المتعاقدة حقوقا سيادية على مواردها الطبيعية و       تمتلك    -1

رسات لـدى المجتمعـات   وعندما يؤثر الحصول على الموارد الجينية في المعارف واالبتكارات والمما . على الموارد الجينية  
  .تقليدية، يكون للمجتمعات المعنية هذه حق في تقرير الحصوللية والمحلية التي تجسد أساليب عيش األص

ليقين القانوني والوضوح والشفافية لتسهيل الحصول على الموارد الجينيـة          تهيئة ظروف ا   األطراف المتعاقدة    على  -2
  . من االتفاقية1ة التنوع البيولوجي، وفقا للمادة وعدم فرض أي قيود تتعارض مع أهداف اتفاقي

تقريـر الـسالمة    لسلطة  البلدان المنشأ   تمتلك  و.  الحصول إذا كان مطلوبا الستخدامات غير سليمة بيئيا        رفضغير أنه يمكن    
لبلـدان المنـشأ    و، لالستخدام من قبل الغيـر اعلى أنها تتضمن قيود " االستخدام"تفهم فكرة   يجب أن   و. البيئية الستخدام معين  

حقوق الملكيـة الفكريـة   غيرها من تقييد استخدام الموارد الجينية من خالل براءات االختراع و      السلطة في تقرير ما إذا كان       
  . بيئيا وما إذا كانت هذه القيود تؤثر تأثيرا سلبيا على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامااألخرى سليم

ة عن علم من جانـب بلـد       بق أن تكفل خضوع الحصول على الموارد الجينية للموافقة المس         على األطراف المتعاقدة    -3
إلى الشروط المتفق عليها تبادليا مع التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عـن اسـتخدام   ذلك الحصول  وأن يستند   ،المنشأ

ا باستخدام أي مـن المعـارف أو االبتكـارات أو       رتبطوإذا كان الحصول على الموارد الجينية ومشتقاتها م       . الموارد الجينية 
، حسب الحالة، للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها          فإنه سيخضع الممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية،      

                                                   
  .الدوليال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام   6
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 من مبـادئ بـون      31تبادليا للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية، مع التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة، وفقا للفقرة              
  .التوجيهية

اتفق عليه بموجب الشروط المتفق عليها تبادليـا،         نطاق   الخارجة عن الستخدامات الجديدة للموارد الجينية     تقتضي ا   -4
أو المجتمعـات األصـلية والمحليـة    /موافقة مسبقة عن علم جديدة وشروط متفق عليها تبادليا جديدة من بلد المنشأ و    تقتضي  
  . من مبادئ بون التوجيهية34لفقرة لوفقا المعنية، 

 ، من الشروط المتفق عليها تبادليـا ا المستخدم أي  خالفإلغاء حق الحصول على الموارد الجينية إذا        لبلد المنشأ   يمكن    -5
  .وإذا كان االستخدام المستمر للمورد الجيني له آثار بيئية سلبية

  النرويج
ـ تمتلك ا و،على مواردها الطبيعية" حقوق سيادية"لوجي، للدول    من اتفاقية التنوع البيو    15نص المادة   وفقا ل   ةلحكومات الوطني

  .سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية
  نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة

وينبغـي أن تخطـر   . التصال مع األمانةتنوب عنها في ا للحصول وتقاسم المنافع نقطة اتصال وطنية  على كل طرف تعيين     
نقطة االتصال الوطنية مقدمي طلبات الحصول على الموارد الجينية باإلجراءات السارية، بما فيها إجراءات للموافقة المسبقة                

وب وينبغي أن تخطر أيضا مقدمي الطلبات بأي حقوق تتعلق بالـشع  . عن علم، والشروط المتفق عليها تبادليا، وتقاسم المنافع       
  .األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين

 ومعالجة طلبـات    تسلم، تكون مسؤولة عن     سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر     على كل طرف أيضا، حسب الحالة، تعيين        
 للقيـام بمهـام   ويمكن أن يعين الطرف كيانا واحـدا . الحصول، بما فيها الشروط المتفق عليها تبادليا وترتيبات تقاسم المنافع      

  .نقطة االتصال والسلطة الوطنية المختصة
الوطنية المختصة، في موعـد أقـصاه   ) أو السلطات( وعنوان نقطة االتصال والسلطة على كل طرف أن يخطر األمانة باسم  
  .تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول

  أحكام الحصول
نية، أو األطراف األخرى التي حصلت على الموارد الجينية وفقـا           على األطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ للموارد الجي        

  :لالتفاقية، القيام بما يلي
السعي إلى تسهيل الحصول على الموارد الجينية من أجل االستخدامات السليمة بيئيـا مـن جانـب أطـراف              )أ

ول على الموارد الجينية     من اتفاقية التنوع البيولوجي، يخضع الحص      5، الفقرة   15ووفقا للمادة   . متعاقدة أخرى 
  .الطرف خالف ذلكهذا للموافقة المسبقة عن علم للطرف المتعاقد الذي يقدم هذه الموارد، إال إذا قرر 

 من االتفاقيـة مـن أجـل        15للمادة  الكامل   هالامتثا سياستها وتدابيرها اإلدارية والقانونية لكفالة       أن تستعرض   )ب
  فية؛ الوضوح واليقين القانوني والشفاضمان

، تحتوي على معلومات عن البلد الـذي        )أو دليل موثق  (أن تشترط، عند منح الحصول، إصدار شهادة امتثال           )ج
  .يقدم الموارد ومعلومات عن االمتثال للتشريع الوطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع

مـن مبـادئ بـون     36 الحصول المشار إليها فـي الفقـرة     طلباتعلى األطراف المتعاقدة استخدام عناصر        )د
  .لظروف الوطنيةأن تتكيف في ضوء التوجيهية، مع مراعاة أن القائمة إشارية ويمكن 

  ات الحصول من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛طلبأن ترفع تقريرا عن   )ه
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م االسـتخدا لن يحـول دون      االستخدام التجاري وأي استخدام آخر للموارد الجينية         التأكد من أن  أن تسعى إلى      )و
  التقليدي للموارد الجينية؛

  أو المعارف التقليدية التي يحق لهم توفيرها؛/ بتوفير الموارد الجينية و فقطأن تشترط قيام المقدمين  )ز
أن تتخذ تدابير لكفالة المشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعنية في إجراءات الحـصول                  )ح

 أو عندما يتم الحصول على المعارف التقليديـة        ،الجينية التي يتم الحصول عليها    عندما ترتبط حقوقها بالموارد     
  .المرتبطة بهذه الموارد الجينية

 وأصـحاب المـصلحة    المعنيـة  إتاحة القرارات للشعوب األصلية والمجتمعات المحليـة      ضع آليات تكفل  أن ت   )ط
  المعنيين؛

  .أغراض التصنيففي ولوجية الستعمالها أن تنظر في قواعد مبسطة للحصول على الموارد البي  )ي
ديدة أو المتغيرة للمورد الجيني خارج نطاق الشروط المتفق عليها تبادليا،           جع االستخدامات ال  وأن تشترط خض    )ك

أو / لموافقة مسبقة عن علم جديدة وشروط متفق عليها تبادليا جديدة من البلد الـذي يقـدم المـورد و    خضوعها
  .عات المحلية المعنيةالشعوب األصلية والمجتم

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

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
لطة تقرير الحصول علـى المـوارد       على مواردها الطبيعية وتكون للحكومات الوطنية س      "  سيادية احقوق"ر بأن للدول    إذ تذكّ 

  ] الديباجةفيفقرة . [الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية
إلى تهيئة ظروف لتسهيل حصول األطراف المتعاقدة األخـرى علـى   يجب أن تسعى وإذ تذكّر أيضا بأن األطراف المتعاقدة  

  ]فقرة في الديباجة. [ مع أهداف االتفاقيةعدم فرض قيود تتعارضوالموارد الجينية من أجل استخدامات سليمة بيئيا 
وإذ تذكّر أيضا بأن الحصول على الموارد الجينية يخضع للموافقة المسبقة عن علم للطرف المتعاقد الذي يقدم هذه المـوارد،                 

 عـدم إخـضاع   كل طرف متعاقد الحق في تقريـر        لإذ تعترف بأن    و ذلك؛ وفي هذا السياق،      فإال إذا قرر هذا الطرف خال     
 فـي فقـرة   . [ من اتفاقية التنـوع البيولـوجي      15 في سياق المادة     ،حصول على موارده الجينية للموافقة المسبقة عن علم       ال

  ]الديباجة
  الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  )2

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
فقـرة مـن   . [ بعد منح حق الحصول على الموارد الجينية  إالقه  يمكن تحقي ال   بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع       إذ تعترف 
  ]الديباجة

مـن  من االتفاقية تنص على أن الحصول على الموارد الجينية يخضع للموافقة المسبقة عن علم               ) 5(15 بأن المادة    وإذ تذكّر 
  ] الديباجةفيفقرة . [ف ذلكلطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد الجينية، إال إذا قرر هذا الطرف المتعاقد خالجانب ا

فـي  من االتفاقية تنص على أن تتخذ األطراف المتعاقدة تدابير لكفالة أن يـتم الحـصول،         ) 4(15 بأن المادة    وإذ تذكّر كذلك  
  ] الديباجةفيفقرة . [، على أساس شروط متفق عليها تبادلياحهمنحالة 

بقة عن علم للحصول على مواردها الجينيـة أن تتخـذ           ألطراف التي تشترط الموافقة المس    على ا ]  لألطراف ينبغي[  -1
 التقاسـم العـادل   علـى  شروطهم المتفق عليها تبادليا، حسب الحالـة،    النص في تدابير لتشجيع المقدمين والمستخدمين على      
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مكن تحقيقـه   يال   العادل والمنصف للمنافع     تقاسموالمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، مع االعتراف بأن ال          
  . بعد منح حق الحصول على الموارد الجينيةإال

  اليقين القانوني، والوضوح والشفافية بالنسبة لقواعد الحصول  )3
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

 أن تهيئ الظروف لتسهيل الحصول على الموارد الجينية ودعم االمتثال لاللتزامات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع عبـر                 
ألطراف التي تشترط الحصول على موافقة مسبقة عن علم أن تتخـذ التـدابير              على ا  ] لألطراف وينبغي[. الواليات القضائية 

. التشريعية أو السياسية أو اإلدارية لكفالة اليقين القانوني والوضوح والشفافية في أطرها المحلية للحصول وتقاسـم المنـافع                 
  .))2-2-باء-ص التشغيلي هي نفسها المشار إليها في النص التشغيلي في القسم ثالثاالتدابير المشار إليها في هذا الن(
  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2

  قواعد الحصول بدون تمييز  )1
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

 التمييـز بـين     عـدم أن يراعـي     الوطني للحصول وتقاسم المنـافع،       على كل طرف، عند تطبيق إطاره     ]  لألطراف غيينب[
  .المستخدمين من األطراف المتعاقدة األخرى

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

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 وتكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول علـى المـوارد           ،بيعيةعلى مواردها الط  "  سيادية احقوق"ر بأن للدول    ذكّيإذ  

  ] الديباجةفيفقرة . [الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية
إلى تهيئة ظروف لتسهيل حصول األطراف المتعاقدة األخـرى علـى   يجب أن تسعى ذكّر أيضا بأن األطراف المتعاقدة يوإذ  

  ]فقرة في الديباجة. [عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف االتفاقيةوليمة بيئيا الموارد الجينية من أجل استخدامات س
 في  ، أن الحصول على موارده الجينية لن يخضع للموافقة المسبقة عن علم           قرر بأن كل طرف متعاقد يمكن أن ي       وإدراكا منه 
  ] الديباجةفيفقرة . [ التنوع البيولوجي من اتفاقية15سياق المادة 

.  بعد أن يمنح حق الحصول على الموارد الجينيـة    إال يمكن تحقيقه     ال كذلك بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع      نهوإدراكا م 
  ] الديباجةفيفقرة [

زامات المتعلقـة بالحـصول وتقاسـم     تأن تهيئ الظروف لتسهيل الحصول على الموارد الجينية ودعم االمتثال لالل            -1
بغي لألطراف التي تشترط الحصول على موافقة مسبقة عـن علـم أن تتخـذ التـدابير                 وين. المنافع عبر الواليات القضائية   

. شفافية في أطرها المحلية للحصول وتقاسـم المنـافع        ال والوضوح و  يالتشريعية أو السياسية أو اإلدارية لكفالة اليقين القانون       
  :وينبغي أن تتضمن ما يلي

  )مسائل عامة(
وضـع الطبيعـي وخـارج    م ال في ظروف موارد الجينية الموجودة    قواعد واضحة بشأن الحصول على ال       )أ

  وضع الطبيعي بدون تمييز بين المستخدمين من األطراف المتعاقدة األخرى؛مالظروف 
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 مـن  سلطة مختـصة، و موضوعة من الموافقة المسبقة عن علم لطلبات الحصول علىإجراءات واضحة     )ب
  المجتمعات األصلية والمحلية، حسب الحالة؛

لنص التشغيلي في   ل[، وفقا   ةث غير التجاري  وة للحصول على الموارد الجينية لغرض البح       مبسط جراءاتإ  )ج
  )].5-2-باء-القسم ثالثا

إتاحة المعلومات عن أطرها المحلية للحصول وتقاسم المنـافع وتـسهيل الحـصول عليهـا، وال سـيما              )د
  قة عن علم؛معلومات عن كيفية تقديم طلبات الحصول على الموافقة المسبال
إلى آلية غرفة تبادل المعلومـات التابعـة التفاقيـة التنـوع            ) د( المعلومات المولدة بموجب الفقرة      إتاحة  )ه

  معلومات عن نقاط االتصال الوطنية في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛ال، بما في ذلك وتحديثها بانتظام البيولوجي
غرفـة تبـادل المعلومـات    آلية لموافقة المسبقة عن علم في منح ابتسجيل قرارها  السلطة المختصة  إلزام  )و

  التابعة التفاقية التنوع البيولوجي؛
 القضائية فيما يتعلق بالموافقة المسبقة عن علم، بما في ذلـك  طعونإجراءات إدارية مالئمة أو إجراءات لل     )ز

   وممارسات الحصول التمييزية؛، اتخاذ التدابيرالتقاعص عنفي حاالت 
  ) محددة للحصول على قرارات بشأن الموافقة المسبقة عن علم من جانب السلطة المختصةجوانب(

بمنح أو رفض الموافقة المسبقة عن علم، مـسببة ومقدمـة           قرارات السلطات المختصة    اإللزام بأن تكون      )ح
  ؛ بها مقدم الطلبمع إعالم، كتابيا

 في اإلطار المحلـي     ، وذلك قة المسبقة عن علم    المواف رفض إعطاء تحديد األسس التي يمكن على أساسها         )ط
  للحصول وتقاسم المنافع؛

 معقولة حـسبما    غضون مهلة الموافقة المسبقة عن علم في      بشأن  قرارات  باتخاذ   السلطات المختصة    إلزام  )ي
  اإلطار المحلي للحصول وتقاسم المنافع؛ عليهينص 

لبـت  وافقة المسبقة عن علم التكاليف الفعليـة ل  تجاوز تكاليف الحصول على قرارات بشأن الم      ت ضمان أال   )ك
   الطلب؛في
قراراها بمنح الموافقة المسبقة عن علم، بيانات جواز الـسفر المتاحـة،           بأن تضمن    السلطة الوطنية    إلزام  )ل

  التي يشملها هذا القرار؛) الموارد الجينية(فضال عن مرجع رمز المورد الجيني 
  :)) في العقود عادة تدرج(فق عليها تبادليا جوانب محددة تتعلق بالشروط المت(

  قواعد واضحة في األطر المحلية للحصول وتقاسم المنافع، عن إعداد الشروط المتفق عليها تبادليا؛  )م
  متفق عليها تبادليا؛اإللزام بوضع شروط   )ن
  ؛في صورة مكتوبة الشروط المتفق عليها تبادليا اإللزام بوضع  )س
   الشروط المتفق عليها تبادليا حكما عن تسوية المنازعات؛أن تتضمناإللزام ب  )ع
   لتقاسم المنافع؛جهن تعكس الشروط المتفق عليها تبادليا االعتبار المواإللزام بأ  )ف
الكتالوجات الستخدامات الموارد الجينية والمنافع المرتبطـة      / النموذجية وقوائم الجرد   نصوصإشارة إلى ال    )ر

  ).5-2-ألف-ص التشغيلي في القسم ثالثابها التي أعدت بموجب الن
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لدعم االمتثال في حاالت سـوء      )] 3-2-باء-النص التشغيلي في القسم ثالثا    [التدابير اإلضافية المنصوص عليها في        -2
 ا الطرف المتعاقد الـذي يقـدم مـورد        لدى اإلطار المحلي للحصول وتقاسم المنافع       ستكون قابلة للتطبيق إذا كان    التخصيص  

  . من هذا النص التشغيلي1الفقرة حكم  مع فقامت اجيني
  إعداد نموذج دولي للتشريع المحلي  )3

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 نموذجية للتشريع المحلي وأطر نموذجيـة لعمليـات         نصوص، أن تعتمد أمثلة ل    في أسرع وقت ممكن عمليا    على األطراف،   

  )].2-2-باء-النص التشغيلي في القسم ثالثا[ في لواردةحصول اقة مع المعايير الدولية للصنع القرار تكون متس
  تقليل النفقات اإلدارية وتكاليف المعامالت إلى أدني حد ممكن  )4
  ةث غير التجاريوقواعد مبسطة للحصول لغرض البح  )5

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
فقة المسبقة عن علم أن تتخذ إجـراءات إداريـة         على األطراف التي تشترط الحصول على الموا      ]  لألطراف ينبغي[  -1

  .ةث غير التجاريومبسطة للحصول على الموارد الجينية لغرض البح
النية غيـر   توافر  استنادا إلى طبيعته وشكله وهدفه، وخصوصا       " غير تجاري "يمكن تحديد تصنيف البحث على أنه         -2

  .التجارية عند وقت الحصول
ما يلي من أجـل الحفـاظ       تحقيق  أن تتخذ التدابير الرامية إلى      المتعاقدة  ف  ألطراعلى ا ]  المتعاقدة  لألطراف ينبغي[  -3

  :على سالمة اإلجراءات المبسطة
  ؛إلى المستخدمين الالحقين فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافعكفالة تمرير االلتزامات   )أ

ن خالل تحديـد  معالجة التغييرات المحتملة في النية من جانب المستخدمين غير التجاريين، بما في ذلك م               )ب
  نقاط مرجعية واضحة لمثل هذه التغييرات؛

 بشأن الشروط المتفق عليها تبادليا مع مقدم المورد الجيني في الحاالت التـي تتغيـر   كفالة إعادة التفاوض    )ج
  دمين غير التجاريين، حسبما هو مالئم؛خنية المستفيها 

 إذا  ، التزامات تجاه المقدم للمعلومـات المولـدة       بدونمن استعمالها    مستخدمي الموارد الجينية     تجنب قيام   )د
  .ا، مثال من خالل سياسات اإلصدارقيدكان هذا االستعمال م

 بالتزام مستخدمي الموارد الجينية بمواثيق السلوك ألفضل ممارسات الحصول وتقاسـم المنـافع              قراراإل  )ه
  السارية في مجتمع البحوث؛

تدابير لتشجيع مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها، عند وضع شـروط          الذ  ألطراف أن تتخ  على ا ]  لألطراف ينبغي[  -4
كتالوجات ذات الـصلة لالسـتخدامات   /قوائم جردونموذجية ا نصوص  هذه الشروطالنظر في تضمينمتفق عليها تبادليا، إلى     
  )].5-2-ألف-للنص التشغيلي المعد بموجب القسم ثالثا[ التي تم إعداها وفقا ،التقليدية للموارد الجينية

  . تبادل الخبرات في استخدام وإعداد األدوات اإللكترونية لتتبع الموارد الجينيةعلىتتعاون األطراف   -5
تتبادل األطراف معلومات عن أفضل الممارسات في تطبيق اإلجراءات اإلدارية المبسطة للحصول وتقاسم المنـافع          -6

  .البحوث غير التجاريةلغرض 
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      االمتثال-جيم 
  لهندا

  .معترف بها دوليا تصدرها سلطة وطنية مختصةإلزامية متثال ا االمتثال للنظام الدولي من خالل شهادة ضمانيتم   -1
 نقاط التفتيش عند الحـدود، ومكاتـب حقـوق الملكيـة            فيعلى األطراف إنشاء آليات فعالة أخرى لدعم االمتثال           -2

، بما في ذلك باستعمال شهادة االمتثال للتشريعات الوطنية، من أجـل            ايرهالفكرية، والكيانات التي تقوم بتمويل البحوث، وغ      
  .منع سوء تخصيص الموارد

جينيـة ومـشتقات     يتعلق موضوعها باستخدام موارد      حقوق الملكية الفكرية التي   الحصول على   ات  طلب في   ،ينبغي  -3
أو ما يرتبط بها مـن  /وارد الجينية، والمشتقات وأو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، اإلفصاح عن بلد منشأ أو مصدر الم             /و

، وفقـا  ة المسبقة عن علـم وتقاسـم المنـافع        ألحكام الخاصة بالموافق  ل  يثبت االمتثال  دليلإعطاء  معارف تقليدية، فضال عن     
  .لمواردللتشريع الوطني للبلد الذي يقدم ا

 التـي  ،المنصوص عليها في الفقـرة أعـاله   عدم االمتثال للشروط في حالةينص التشريع الوطني على تعويضات    -4
الملكيـة المـشتركة لحقـوق      إلغاء  يجب أن تتضمن، ضمن جملة أمور، إلغاء حقوق الملكية الفكرية قيد البحث، فضال عن               

  .الملكية الفكرية ونقل هذه الملكية
  ناميبيا، بالنيابة عن المجموعة األفريقية

  :التدابير القطرية لكفالة االمتثال
 األطراف المتعاقدة التدابير السياسية واإلدارية والتشريعية الالزمة لكفالة امتثال مستخدمي المـوارد             تتخذ  )أ(

أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية داخل واليتها القضائية، امتثالهم لقوانين الحـصول وتقاسـم      /الجينية و 
  ؛المنافع الضرورية في بلدان المنشأ

  ؛إبرام العقودوات الالزمة لكفالة اإلنصاف في مفاوضات خطتتخذ األطراف المتعاقدة ال  )ب(
 االلتزامات التعاقدية أو سـوء      للوقوف على انتهاكات  على األطراف المتعاقدة إعداد أنظمة للتتبع والرصد          )ج(

 وإخطار حـائزي الحقـوق وأصـحاب    ،أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/وتخصيص الموارد الجينية    
  ؛تهاكاته االنالمصلحة بهذ

على األطراف المتعاقدة إعداد أنظمة فعالة ومجدية من الوجهة االقتصادية للشروع في إجـراءات لمنـع                  )د(
 إلـى الجبـر   للـسعي هـا أو   آثارحاالت خرق االلتزامات التعاقدية أو سوء التخصيص، أو التخفيف من   

ق العقـد أو سـوء       الدعاوى بخصوص إجراءات خـر     صحابيضي، وحسب الحالة، تقديم الدعم أل     التعو
  التخصيص؛

محاكم بلد المنشأ ضـد المـستخدمين غيـر    بإنفاذ قرارات محاكمها أن تكفل قيام على األطراف المتعاقدة      )ه(
مع مراعاة المبادئ األساسية التي ينطـوي عليهـا          طرافلتلك األ لوالية القضائية   الخاضغين ل الشرعيين  

  ي القانون الدولي؛إنفاذ األحكام األجنبية بموجب مبدأ المجاملة ف
 منح حقوق الملكية الفكرية استنادا إلى اسـتخدام المـوارد الجينيـة     أن تكفل عدم  على األطراف المتعاقدة      )و(

الحصول على حقوق الملكية الفكرية أنه يمتثـل       طلب   أثبت إال إذا    ،أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية      /و
  .لشروط الحصول وتقاسم المنافع في بلد المنشأ
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  7:لية لتسوية المنازعاتآ
 وكـذلك  ، البلـدين متاحة لكـال لنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع آلية لتسوية المنازعات        يضع ا   )أ

 المجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات غيـر الحكوميـة،         شمل التي ت  ، المتضررة ىألطراف األخر ل
و ما يرتبط بهـا مـن   أ/لموارد الجينية وخدمي اومست غير ذلك من مقدميبحثية والتجارية، و  الوالمصالح  

  ،معارف تقليدية
هـا موظفـون علـى    يعمل ب و، مكاتب إقليمية تستعمل اللغات المحلية      أيضا يكون آللية تسوية المنازعات     )ب

  .منطقة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية في الحقائقدراية بال
ها بمبادئ اإلنصاف المستمدة من طائفة عريضة مـن المـصادر           تسترشد آلية تسوية المنازعات في عمل       )ج

  .ممارسات المجتمعات األصلية والمحليةقانون العرفي و، بما فيها الةالقانوني
  8:لكفالة الوصول إلى العدالةدولي أمين مظالم 

ويكون مكتب  . اسم المنافع في مجال الحصول وتق   دولي  مظالم  لحصول وتقاسم المنافع مكتبا ألمين      بشأن ا لي   النظام الدو  ئينش
مظالم مسؤوال عن البلدان المقدمة، والمجتمعات األصلية والمحلية، لتبين حاالت خرق حقوقها ولتقديم المـساعدة فـي      أمين ال 

ويتمتع مكتب أمين المظالم بسلطة اتخاذ إجراءات بالنيابة عـن المجتمعـات            . السعى إلى تسويات عادلة ومنصفة للمنازعات     
ويمثل مكتب أمين المظالم أيضا، عند الـضرورة،        . بحكم القانون حلية من خالل آلية تسوية المنازعات الملزمة        األصلية والم 

 اإلفـادات مـن المجتمعـات األصـلية     لقـى  في الواليات القضائية األجنبية، ويت    في الدعاوى  ،المجتمعات األصلية والمحلية  
  .العرفية، حسب الحالةالممارسات والعرفي  والمحلية ويقدم دليال عن القانون

  9:شهادة معترف بها دوليا
شهادة على امتثال أحـد مـستخدمي المـوارد         للترخيص إلصدار   ينشئ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع نظاما         

 تـصدرها  ةاموتكون الشهادة وثيقة ع. أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية للقوانين ذات الصلة في بلد مقدم الموارد      /الجينية و 
 في نقاط التفتيش المحـددة فـي بلـدان المـستخدم     إبراز الشهادة ويشترط  ،سلطة وطنية مختصة معينة وفقا للقانون الوطني      

  . التي يتم إنشاؤها لرصد االمتثال فيما يتعلق بطائفة االستخدامات المحتملة، تلك النقاطوالمقدم
  :تتضمن الشهادة المعلومات التالية كحد أدنى  )أ

  التي أصدرتهاالسلطة الوطنية اسم   )1(
  تفاصيل عن المقدم  )2(
  تعريف الهويةلمشفر وفريد أبجدي رقمي رمز   )3(
  تفاصيل عن حقوق حائزي المعارف التقليدية ذات الصلة، حسب الحالة  )4(
  تفاصيل عن المستخدم  )5(
  الذي تغطيه الشهادة) أو معارف تقليدية/مورد جيني و(الموضوع   )6(
  ع الجغرافي لنشاط الحصولالموق  )7(
  الشروط المتفق عليها تبادليا  )8(
  ت المسموح بها وقيود االستخدامااالستخدام  )9(

                                                   
 . تقرير معهد الدراسات العليا–شهادات الوضوح أو االلتباس الصادرة عن جامعة األمم المتحدة    7
خيارات لوضع التدابير في بلدان المستخدمين لتنفيذ أحكام الحصول : ، تدابير للمستخدمين2003باربر، وآخرون،  .ف.س   8

  .وتقاسم المنافع في اتفاقية التنوع البيولوجي
  . لفريق الخبراء التقنيين المعني بالشهادة2007رير عام تق   9
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   النقل إلى أطراف ثالثةشروط  )10(
  تاريخ اإلصدار  )11(

وقـد  .  التجارية وغيـر التجاريـة  على األطراف المتعاقدة إنشاء نقاط للتفتيش على الشهادة لالستخدامات          )ب
 التفتيش لالستخدامات التجارية ضوابط جمركية، ومكاتب للملكية الفكريـة، ونقـاط تـسجيل              مل نقاط تش

 وقد تشتمل نقـاط التفتـيش لالسـتخدامات غيـر       .حقوق الملكية الفكرية  بلتطبيقات تجارية غير مشمولة     
  10.يعي، والمجموعات خارج الموضع الطب التي تقدم منحاكياناتالالتجارية دور نشر المجالت العلمية، و

عملية فعالة وسهلة الستخدام الشهادة من خالل استعمال التكنولوجيا         تطبيق   يسيرعلى األطراف المتعاقدة ت     )ج
  11:الجديدة التي قد تتضمن ما يلي

 تقدم دليال علـى  ،ومجدية من الناحية االقتصاديةللعامة  البحث فيها يمكن للشهاداتقواعد بيانات    )1(
  الشروط المتفق عليها تبادلياالموافقة المسبقة عن علم و

شروط الموافقة المسبقة عن علـم    لدى الوفاء ب  هذه  ي في قواعد البيانات     طرادتسجيل االمتثال اال    )2(
  الشروط المتفق عليها تبادلياو

  براءات االختراع وتسجيلهاالحصول على  طلبات فيقواعد بيانات يمكن البحث من خاللها   )3(
   اليقين فيما يتعلق باألنواعتوفيروالمورفولوجي لإدراج التصنيف الجيني   )4(
ـ تكنولوجيا منخفضة التكلفة ويمكن نقلها للجينات على أساس رموز األعمدة المتواز            )5( نـشاء  إلة  ي

  تصنيف للهجوم السريع
  .ة المستندة إلى الجيناتي الفريدة للهوية برموز األعمدة المتوازرموزربط ال  )6(

  : القيام بما يليعلى األطراف المتعاقدة،  )د
 تجديد تشكيل مفهومها لتتبع الموارد الجينيـة        من خالل إعادة  أن تستخدم إجراءات التتبع القائمة        )1(

  وما يرتبط بها من معارف تقليدية
  تقليل إنشاء مستويات جديدة من البيروقراطية  )2(
اتفاق  االنتهاء من إعداد     محددة، مثل ثال لمعاير   التشجيع على اإلصدار اآللي للشهادات بعد االمت        )3(

   أو اتفاق الحصول وتقاسم المنافعنقل المواد
  التشجيع على توحيد شروط السماح القائمة مع أي نظام جديد إلصدار الشهادات  )4(
  أنظمة غير ورقيةاستخدام التشجيع على   )5(
لمـوارد   بـين ا   وجود رابطـة  المجموعات، للتأكد من    على تسجيل    جيعشلتلوضع معايير دنيا      )6(

   إجراءات التسجيل الداخليةفيالتجانس تحقيق ة والموارد الخارجة، دون اشتراط وافدال
تقديم دعم اقتصادي للبلدان النامية من أجل إعداد أنظمة إلكترونية مباشرة لـدعم نظـام دولـي                   )7(

  .للتوثيق
اسـتخدام المـوارد الجينيـة     حقوق الملكية الفكرية المستندة إلى  ضمان عدم منح  على األطراف المتعاقدة      )ه

أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، إال إذا تضمنت طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية هـذه                  /و
  .لمواردلمقدم البلد الالمنافع في  اح عن شهادة امتثال معترف بها دوليا لتشريع الحصول وتقاسمصاإلف

                                                   
، ورقة معلومات أساسية مقدمة الجتماع الدائرة المستديرة بين معهد سميثسونيان ومعهد 2004كننغهام وآخرون،  .د   10

  .ن شهادات المنشألمتحدة عالدراسات العليا التابع لجامعة األمم ا
  . لمعهد الدراسات العليا في جامعة األمم المتحدة2008تقرير عام . ح أو االلتباسشهادات الوضو. برندن توبين وآخرون   11
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  ي النظام الدوليعناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها ف  -1
  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1

  أنشطة زيادة التوعية  )أ(
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

وقد تتـضمن هـذه     . ألطراف اتخاذ تدابير لزيادة التوعية بالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع         على ا ]  لألطراف ينبغي[
  :التدابير ما يلي

فع، وخـصوصا القـوانين والـسياسات       ناالم طارها المحلي للحصول وتقاسم   إ حديثة عن    إتاحة معلومات   )1(
  واإلجراءات الوطنية؛

  لمنافع التابع التفاقية التنوع البيولوجي؛ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسمللنهوض باخطوات   )2(
  تنظيم اجتماعات ألصحاب المصلحة؛  )3(
  التشاور مع أصحاب المصلحة؛مدونات سلوك بإعداد التشجيع على   )4(
  .التشجيع على التبادل اإلقليمي للخبرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  )5(
  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2

  آليات لتبادل المعلومات  )أ(
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

 المـوارد  ينافع فيما بين األطراف، ومقدمتتعاون األطراف على تسهيل تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم الم     -1
الـة،  حالجينية ومستخدميها، بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، وحـسب ال                 

  :الحصول وتقاسم المافع، بغية تحقيق ما يليالمعنية بشؤون بين نقاط االتصال الوطنية 
   الحصول على المعلومات ذات الصلة؛فيلين للموارد الجينية دعم المستخدمين المحتم  )1(
المعلومات عـن   مساعدة مقدمي الموارد الجينية على الحصول على المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك                )2(

بالعالقة إلى الموافقة المـسبقة عـن علـم         للموارد  بلد المقدم   الالنتهاكات مزعومة لشروط    محددة  حاالت  
  .عليها تبادلياوالشروط المتفق 

  . تبادل الخبرة في إعداد واستخدام أدوات إلكترونية لتتبع الموارد الجينيةعلىتتعاون األطراف   -2
تتبادل األطراف المعلومات عن أفضل الممارسات في تطبيق إجراءات إدارية مبسطة للحـصول علـى المـوارد                   -3

  .الجينية ألغراض البحوث غير التجارية
  ا دوليا صادرة من سلطة محلية مختصةشهادة معترف به  )ب(

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

  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1
  سوء االستعمال/فهم دولي لسوء التخصيص  )أ(
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  قوائم قطاعية لنصوص نموذجية التفاقات نقل المواد  )ب(
  اءالجماعة األوروبية ودولها األعض

ل إدراجهـا فـي   يحتم نصوص نموذجية توافرانتفاع كل من مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها من  ضرورة  إذ يركز على    
الكتالوجات عن االستخدامات التقليدية للموارد الجينية، نظرا ألن استعمال هـذه النـصوص          /اتفاقات نقل المواد وقوائم الجرد    

ة بين المقـدم    ستويتكاليف المعامالت ويسهم في تهيئة أرضية م      من  قلل  يانوني، وقد   وقوائم الجرد سيزيد من درجة اليقين الق      
  ]فقرة في الديباجة. [والمستخدم عند التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها تبادليا

لى النظر فيمـا يلـي،      عألطراف اتخاذ تدابير لتشجيع مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها         على ا ]  لألطراف ينبغي[  -1
  :د وضع شروط متفق عليها تبادلياعن

   أدناه؛3 و2أن تتضمن هذه الشروط النصوص النموذجية التي أعدت وفقا للفقرتين   -
الكتالوجات ذات الصلة باالستخدامات التقليدية للموارد الجينية والمنافع النقديـة وغيـر النقديـة      /قوائم الجرد   -

  .المرتبطة بها
 في المفاوضات بشأن الـشروط      مساواة، وتقليل تكاليف المعامالت والتشجيع على ال      في سبيل تعزيز اليقين القانوني      -2

كتالوجـات  /وضع إجراءات لـصياغة نـصوص نموذجيـة قطاعيـة وقواعـد جـرد      ب األطراف تقومالمتفق عليها تبادليا،  
  : لهذه اإلجراءاتوينبغي. االستخدامات التقليدية للموارد الجينية والمنافع النقدية وغير النقدية المرتبطة بها

كتالوجـات عـن االسـتخدامات      /أن تبين القطاعات التي ينبغي إعداد نصوص نموذجية لها وقوائم جرد            )1(
  والمنافع النقدية وغير النقدية المرتبطة بها، التقليدية للموارد الجينية

  أن تبين المسائل التي ينبغي تناولها في النصوص النموذجية،  )2(
  .ة لتسهيل إشراك أصحاب المصلحةيشفافال ووحضتسم بالوتأن تشمل قواعد   )3(

ة وقوائم  ي بشأن النصوص النموذج    في الحاالت المالئمة   اعتماد توصيات و،  فيالنظر  بشكل جماعي ب   األطراف   تقوم  -3
جيـة   هـذه النـصوص النموذ     باستعراضبانتظام  وتقوم األطراف   . الستخدامات التقليدية للموارد الجينية   لتالوجات  كال/الجرد

  .، وتحديثها في الحاالت المالئمةتخدامات التقليدية للموارد الجينيةساللالكتالوجات /وقوائم الجرد
  مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين  )ج(

  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 ومبـادئ   محددة،شركاتتوى على مس أو اتقطاععلى مستوى الدولية الوطنية والسلوك الإعترافا بوجود طائفة من مدونات   

فقـرة  . [توجيهية عن أفضل الممارسات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، وبأهميتها في تحقيق الهدف الثالث من االتفاقيـة          
  ]في الديباجة

مساندة إعداد مدونات السلوك ذات الصلة بمجموعات مهمة من مستخدمي المـوارد           ب األطراف، حسب الحالة،     تقوم  -1
  .تحديثهاثم استعراض هذه المدونات الجينية، و

  فضل الممارساتألسلوك التعريف مدونات   )د(
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
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 ومبـادئ  على مستوى القطاعات أو على مستوى شركات محددة،دولية الوطنية والسلوك الإعترافا بوجود طائفة من مدونات   
فقـرة  . [اسم المنافع، وبأهميتها في تحقيق الهدف الثالث من االتفاقيـة   توجيهية عن أفضل الممارسات في مجال الحصول وتق       

  ]في الديباجة
وضع إجراءات لتحديد مدونات السلوك والمبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالحـصول            بشكل جماعي ب   األطراف   تقوم  -1

  .وتقاسم المنافع، التي تشكل أفضل الممارسات، واستعراضها بانتظام
ـ غـراض ا   أل ث تلزم المستخدمين الذين يتلقون أمواال     وبحوكاالت تمويل ال    )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(

   الوطنيةلمساندة االمتثال فيما بين الواليات
  الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

لدعم االمتثال في حـاالت سـوء       ] 3-2-جيم-النص التشغيلي في القسم ثالثا    [تطبق التدابير اإلضافية المذكورة في        -1
 1 إذا كان اإلطار المحلي للحصول وتقاسم المنافع في الطرف المتعاقد الذي يقدم موردا جينيا، متفقا مع الفقـرة                    ،التخصيص

  ].2-2-باء-النص التشغيلي في القسم ثالثا[من 
  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2

  أنظمة التتبع واإلبالغ  )أ(
  تكنولوجيا المعلومات ألغراض التتبع  )ب(
  متطلبات اإلفصاح  )ج(
  تعريف نقاط التفتيش  )د(

  :إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3
  نفاذ ترتيبات الحصول وتقاسم المنافعتدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إ  )أ(
  :آليات لتسوية المنازعات  )ب(

  فيما بين الدول  )1(
  القانون الدولي الخاص  )2(
  آليات بديلة لحل المنازعات  )3(

  إنفاذ األحكام وقرارات التحكيم فيما بين الواليات الوطنية  )ج(
ل وتقاسـم المنـافع لمـساعدة       إجراءات لتبادل المعلومات بين نقاط االتصال الوطنية للحصو         )د(

المقدمين على الحصول على المعلومات ذات الصلة فـي حـاالت محـددة مـن االنتهاكـات                 
  المزعومة لمتطلبات الموافقة المسبقة عن علم

  التعويضات والعقوبات  )ه(
  النرويج

 اإلداريـة  جراءاتأو اإل/، وةوطني اليةالتشريعاإلجراءات  انتهاكات ضدذ تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة  اتخاألطراف  ينبغي ل 
ذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع في اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في           يتنفعلى النحو الواجب ل   ة المنشورة   السياسإجراءات  أو  

  .ذلك الشروط المتعلقة بالموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا
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  لعرفي ونظم الحماية المحليةتدابير لضمان االمتثال للقانون ا  )4
  12    المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية-دال 

  الهند
تدابير لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليديـة المرتبطـة              العلى األطراف أن تتخذ     

  .بالموارد الجينية بالتشاور مع حائزي هذه المعارف
  بالنيابة عن المجموعة األفريقيةناميبيا، 

  :على األطراف المتعاقدة القيام بما يلي
المجتمعات األصلية والمحلية المعنية، البروتوكـوالت      جانب  بمشاركة كاملة وفعالة من     أن تساند وتيسر،      )أ

ليدية، مـع األخـذ فـي     معارف التق الأو المجتمعية اإلقليمية التي تنظم الحصول على        /طنية و والمحلية وال 
 من أجل منـع  ،الحسبان القوانين العرفية والقيم اإليكولوجية ذات الصلة لدى المجتمعات األصلية والمحلية       

 ولضمان التقاسم العادل والمنصف للمنـافع الناشـئة عـن           ،سوء تخصيص معارفها التقليدية ذات الصلة     
  .استخدام هذه المعارف التقليدية

يتعـارض مـع    علـى نحـو     زة أو تخصيص أو اسـتخدام للمعـارف التقليديـة            أي حيا  ضمان اعتبار   )ب
  .سوء التخصيصأفعال  من فعالالبروتوكوالت المجتمعية ذات الصلة، 

 قريـر  الحماية ضد سوء تخصيص المعارف التقليدية، بما فـي ذلـك ت  ذ وإنفافسيرالتأكد من أن تطبيق وت   )ج
، إلى أقصى قدر ممكـن ومالئـم، بـاحترام القـيم            هتديي التقاسم والتوزيع المنصفين للمنافع، ينبغي أن     

  . لدى حائزي المعارف المعمول بهااإليكولوجية، والمعايير العرفية والقوانين والمفاهيم
تشجيع ودعم وضع البروتوكوالت المجتمعية التي تقدم للمستخدمين المحتملين للمعارف التقليدية، قواعـد               )د

رف التقليدية في الحاالت التي تكون فيها المعارف التقليدية متـشاركة  للحصول على المعا  واضحة وشفافة   
األصـلية  فيما بين المجتمعات ) 2(المجتمعات األصلية والمحلية المنتشرة عبر الحدود الوطنية و    ) 1: (بين

  . ومعايير عرفية وقوانين ومفاهيم مختلفةوالملحية التي لديها قيم
في الحاالت التي تعد فيها هذه البروتوكوالت       ن خالل إطار قانوني مالئم      إنفاذ البروتوكوالت المجتمعية م     )ه

  .اركة كاملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحليةشالمجتمعية بم
يجب أن تبذل البروتوكوالت المجتمعية، في جهودها لمنع سوء تخصيص المعارف التقليدية ذات الـصلة                 )و

ع، أن تبذل أيضا جهودا الحترام وحفظ وصيانة العالقـات بـين            وضمان التقاسم العادل والمنصف للمناف    
ـ          والمحلية المجتمعات األصلية  فظ عليهـا عـن     ا وفيما بين المجتمعات التي تنشئ المعارف التقليدية وتح

  .واالستخدام والنقلالتقليدية  التوافر المستمر للمعارف التقليدية من أجل الممارسة ضمانطريق 
  النرويج
، عنـدما تتعلـق حقوقهـا    التماس آرائهالوطنية المعنية التشاور مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، و     على السلطات ا  

ـ  حين يجري الحصول على      أو   ، الحصول عليها  جريبالموارد الجينية التي ي    ة المرتبطـة بهـذه المـوارد       المعارف التقليدي
  :، بما في ذلك الحاالت التاليةالجينية

                                                   
  .ال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام الدولي  12
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، والموافقة المسبقة عن علم، وعند التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها تبادليا وتنفيذ              الحصول قريرعند ت   )أ
  هذه الشروط، وعند تقاسم المنافع؛

  في إعداد استراتيجية أو سياسات أو أنظمة وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛  )ب
 مـن ممثلـين عـن       كون التي تت  رية الوطنية، ستشالجان اال الينبغي وضع ترتيبات تشاورية مالئمة، مثل         )ج

  أصحاب المصلحة المعنيين؛
   من المشاركة بفاعلية؛م لتمكينهتقديم المعلومات  )د
الموافقة المسبقة عن علم من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وموافقـة وإشـراك حـائزي                  )ه

 والسياسات الوطنيـة للحـصول،      ليديةقمارساتها الت مالمعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات، وفقا لل     
  ورهنا بالتشريع الوطني؛

ينبغي أن تخضع وثائق المعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات إلى الموافقة المسبقة عن علـم مـن                  )و
  جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

اقات الحصول وتقاسم المنافع،    تقديم الدعم لبناء القدرات، من أجل إشراكهم بفاعلية في مختلف مراحل اتف             )ز
  .مثل وضع وتنفيذ الشروط المتفق عليها تبادليا والترتيبات التعاقدية

  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1
 المعارف التقليديـة مـع حـائزي        خدامتدابير تضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن است          )1

  من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8لتقليدية وفقا للمادة المعارف ا
  تدابير تضمن أن يتم الحصول على المعارف التقليدية وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  )2
   المعارف التقليدية في سياق ترتيبات تقاسم المنافعخدامتدابير لمعالجة است  )3
 المعارف التقليدية في البحوث المتعلقـة بالحـصول وتقاسـم           تعريف أفضل الممارسات لضمان احترام      )4

  المنافع
  إدراج المعارف التقليدية في إعداد النصوص النموذجية التفاقات نقل المواد  )5
  تعريف الفرد أو السلطة التي تمنح حق الحصول وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  )6
  ليديةالحصول بموافقة حائزي المعارف التق  )7
  عدم الحصول على المعارف التقليدية بطريقة ملتوية أو باإلكراه  )8

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  -2
الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا لحـائزي المعـارف التقليديـة، بمـا فـيهم                    )1

  يةالمجتمعات األصلية والمحلية، عندما يتم الحصول على المعارف التقليد
  ية دولية لمساعدة األطراف في إعداد تشريعها المحلي وسياساتها المحليةمبادئ توجيهوضع   )2
إقرار على الشهادة المعترف بها دوليا عما إذا كانت هناك أي معارف تقليدية ذات صلة وعـن هويـة                     )3

  مالكي المعارف التقليدية
  وى المجتمعتوزيع المنافع الناشئة عن المعارف التقليدية على مست  )4

      القدرات- هاء 
  ناميبيا، بالنيابة عن المجموعة األفريقية

على األطراف المتعاقدة التأكد من أن تدابير بناء القدرات تـشجع علـى التطبيـق األوسـع للمعـارف األصـلية               -1
شـراك المجتمعـات   من اتفاقية التنوع البيولوجي، عن طريق إ   ) ج(10و  ) ي(8واإلبتكارات والممارسات، بموجب المادتان     
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التثقيف والتوعية  " ، و )12المادة  " (أنشطة البحث والتدريب  "لحصول على موافقتها في تخطيط وتنفيذ       بغية ا األصلية والمحلية   
  ).4-18المادة " (التعاون التقني والعلمي" و) 2-17المادة " (تبادل المعلومات" ، و)13المادة " (العامة

  : تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة من أجل ما يليعلى األطراف المتعاقدة اتخاذ  -2
  وضع التشريع الوطني  )أ(
  إبرام العقوداوضات، بما في ذلك مفاوضات فالمشاركة في الم  )ب(
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج(
  وضع واستخدام وسائل لتقدير القيمة  )د(
   دراسات بحثية وتصنيفيةالتنقيب البيولوجي، وما يرتبط به من  )ه(
  الرصد وإنفاذ االمتثال  )و(
  استعمال الحصول وتقاسم المنافع لتحقيق التنمية المستدامة  )ز(

بناء دنيا ل  شروط    لوضع مبادئ توجيهية الستخدامها ك على األطراف المتعاقدة إجراء تقييمات ذاتية للقدرات الوطنية           -3
  .القدرات

  . نقل التكنولوجيا والتعاون فيهاة علىتدابير لبناء القدرعلى األطراف المتعاقدة اتخاذ   -4
  .مجتمعات األصلية والمحليةالعلى األطراف المتعاقدة اتخاذ تدابير خاصة لبناء القدرات لدى   -5
 إدراجهـا فـي     التي يمكـن  نموذجية  اللنصوص  ا إلعداد قوائم    قديم المساندة ، ت لزومعلى األطراف المتعاقدة، عند ال      -6

  .نقل المواداتفاقات 
  النرويج
 في الوفاء بخطة العمل بشأن بناء القدرات من أجل الحصول علـى المـوارد الجينيـة            اتخاذ التدابير لالسهام  على األطراف   

وينبغي أن تقدم خطـة العمـل إطـارا         .  الصادر عن اجتماع مؤتمر األطراف     7/19وتقاسم المنافع، حسبما ترد في المقرر       
  . وآليات التنفيذ ومصادر التمويلاألولوياتأصحاب المصلحة، وقطرية واحتياجات جات الحتيااللتعريف ا

  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  -1
  :تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة بغرض ما يلي  )1

  وضع التشريع الوطني  )أ(
   بما في ذلك المفاوضات بشأن إبرام العقودالمشاركة في المفاوضات،  )ب(
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج(
  وضع واستعمال وسائل التقييم  )د(
  التنقيب البيولوجي ودراسات البحوث والتصنيف المرتبطة به  )ه(
  رصد االمتثال وإنفاذه  )و(
  استعمال الحصول وتقاسم المنافع في أغراض التنمية المستدامة  )ز(

  ية للمتطلبات الدنيا لبناء القدراتمبادئ توجيهت تقييم ذاتي للقدرات الوطنية التي ستستعمل كعمليا  )2
  تدابير لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها  )3
  تدابير خاصة لبناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية  )4
   إدراجها في اتفاقات نقل المواديمكنوضع قوائم لنصوص نموذجية   )5
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  اصر تحتاج إلى مزيد من البحثعن  -2
  إنشاء آلية مالية  )1

  الطبيعة    -رابعا 
  9/12نص المرفق األول بالمقرر 

  13طبيعة النظام الدوليات بشأن حمقترلتجميع ل
  توصية الرئيسين المتشاركين للفريق العامل  -1

  الخيارات
  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  -1
  لوجهة القانونية والصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونيةمزيج من الصكوك الملزمة من ا  -2
 صك غير ملزم  -3
  المقترحات المقدمة  -2

  1الخيار 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشدد النظام علـى اإلنفـاذ           . يجب أن يكون النظام الدولي ملزما من الوجهة القانونية        

ع القانون الدولي الخاص في المقام األول، ألن ذلك ليس مكلفـا             يشير إلى التعارض م    وأالبشكل تعاوني أكبر بين األطراف      
  .فحسب، بل يشكل أيضا عبئا على البلدان التي تفتقر إلى الموارد

  2الخيار 
  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  -1
   الصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونيةأو/مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و  -2
  صك غير ملزم  -3

  3الخيار 
يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد ملزم من الوجهة القانونية يحتـوي علـى مجموعـة مـن المبـادئ                     

  .والمعايير والقواعد وتدابير لالمتثال واإلنفاذ
  4الخيار 

: ليابان ما يلـي   وفي الوقت الحالي، تقترح ا    . يجب مناقشة الطبيعة بعد إتمام المداوالت حول محتوي النظام الدولي         
يمكن أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر غير ملزم من الوجهة القانونية ضمن مجموعة من المبادئ والمعـايير                     

  .والقواعد وإجراءات صنع القرار
  5الخيار 

ك أو الـصكو /يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر من الصكوك الملزمة من الوجهـة القانونيـة و    
جراءات، ذات الطابع الملزم وغير الملزم مـن الوجهـة          اإل، ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد و       غير الملزمة 

  .القانونية
  ناميبيا، بالنيابة عن المجموعة األفريقية

المعـايير  ينبغي أن يتكون النظام الدولي من صك واحد ملزم قانونا يحتوي، ضمن جملة أمور، على مجموعة من المبادئ و                  
  .والقواعد وتدابير االمتثال واإلنفاذ

  

                                                   
  .هذه المقترحات لم يتم مناقشتها، أو التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  13
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  بشأن المسائل بالنظام الدولي المتعلقاإلضافي  النص التشغيلي
   9/12 في المرفق األول بالمقرر ة المذكورغير

  ناميبيا، بالنيابة عن المجموعة األفريقية
  التعاريف

  التقاسم العادل والمنصف للمنافع
.  غير أنه ينبغي أن يتضمن الشروط الـدنيا التاليـة          14.تعريفا شامال وجامعا  ليس  " للمنافعالتقاسم العادل والمنصف     "فتعري

  :التقاسم العادل والمنصف للمنافع
األطراف األقل قوة على جميع المستويات بالعالقة إلى التقاسـم،          / الطرف وضعينبغي أن يساهم في تعزيز        )1(

  : ما يليالتمكين علىمن خالل بما في ذلك 
 ة في الحصول على المعلومات،المساوا •
 المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، •
 بناء القدرات، •
  .المعاملة التفضيلية في الوصول إلى األسواق والحصول على التكنولوجيا والمنتجات الجديدة •

السـتخدام المـستدام   حفظ التنوع البيولوجي وا  : ينبغي أن يساهم نحو تحقيق الهدفين اآلخرين لالتفاقية وهما          )2(
  . معهما كحد أدنىضلمكوناته، أو إال يتعار

لتقاسـم  لعرفيـة   ليات ا اآليجب أال يتدخل في األشكال القائمة للتقاسم العادل والمنصف للمنافع، بما في ذلك                )3(
  لمنافع،ا

ممارسـات العرفيـة    ة والقانونية عبر الحدود الثقافية، بما في ذلك القـوانين وال          ي القيم النظميجب أن يحترم      )4(
  وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لدى المجتمعات األصلية،

ـ العإبـرام  وضع قرارات السياسة ومفاوضات ية في جدديمقراطية و صورة  يجب أن يسمح بالمشاركة ب      )5(  ودق
  من جانب جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك أصحاب المصلحة على المستوى المحلي،

، وخـصوصا المجتمعـات      بشكل متـساوي   ح لألطراف فهم العملية جيدا    تي بدرجة ت  ةيجب أن يتسم بالشفافي     )6(
تتـسم  موافقة مـسبقة عـن علـم        (تخاذ قرارات مستنيرة    الاألصلية والمحلية، وإتاحة الوقت والفرصة لها       

  )ةيلاعفبال
ت تـتم   تمل على أحكام لالستعراض من جانب طرف ثالث مستقل للتأكد من أن جميع المعامال             يجب أن يش    )7(

  على أساس شروط متفق عليها تبادليا، مسبوقة بموافقة مسبقة عن علم فعالة،
  نص على تحديد هوية منشأ الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية،ييجب أن   )8(
  .لجمهورلإتاحة المعلومات عن الشروط المتفق عليها أن ينص على يجب   )9(

  :الموارد الجينية

                                                   
تقرير المجلس العلمي للتنوع " د الجينية والمعارف التقليديةالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموار"   14

  .، ماري بيسترون وآخرون1999أيلول /البيولوجي في السويد، سبتمبر
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مييز الموارد الجينية عن الموارد البيولوجية ألغراض النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ينبغـي               للمساعدة على ت  
  15".وحدات وظيفية للوراثة"فهم الموارد الجينية في سياق استخدامها بدال من مجرد كونها 

  :فالموارد الجينية منتج ألي نشاط بشري مع الطبيعة ينطوي على ما يلي
  ؛) ودراسات المادة الجينية أو الكيميائية البيولوجية،اعفضالتو ستخالصاال(المادي /الميكروبيالعنصر   )1(
  ؛)هاعمليات األخرى أو أنواع التطويرالتكوين أو (المعلومات   )2(
أي عندما ال يمكن تركيب جزيئ أو تسلسل، أو مـضاعفته          (استخدام الموارد الملموسة وغير الملموسة معا         )3(

  ).معه باستمرار من مصادر بريةولكن يجب ج
  استخدام الموارد الجينية

  ":استخداما للموارد الجينية" التي تشكل 16ألغراض هذا القانون، ترد فيما يلي قائمة باألنشطة  )أ(
  : حسب الفئات التالية1 يمكن تحديد فئة استخدام الموارد الجينية بموجب القائمة – 1القائمة 

  :حسب القطاع
المستحـضرات  (ة، والمستحـضرات الغذائيـة      نيالـصيدال المستحضرات  ية األحياء المائية، و   الزراعة، وترب 

، ومستحضرات التجميل، والغابات، والعالج بالروائح، ومصايد األسماك، والمجموعات         )الصيدالنية الزراعية 
  خارج الموضع الطبيعي، والبحوث العلمية األساسية، وخالفه؛ أو

  :حسب الهدف
  ؛ التجارة؛ الحفظ؛ االستخدام المستدام؛ وخالفه، أودوية الغذائي؛ الصحة واألاألغذية واألمن

  :"حسب النشاط المتعلق بجينات معينة
ستخالص وتحديد الخواص أو الخصائص، تحديـد فئـة التـصنيف،           تطوير السالسة، اال  /التربية، االستزراع 

  تكنولوجيا النانوية، وخالفه، أوالتدخل في المعالجة الجينية، تركيب التسلسل أو صيغته، أنشطة ال
  :هانوعأو /مرحلة التطوير وحسب 

قد يكون من الممكن أيضا تحديد خط فاصل بين استخدام المورد الجيني واألنشطة األخرى التي تـستند إلـى                   
  .موقع هذا النشاط في المراحل من الجمع إلى تطوير المنتج

  "فضال عن تلك األنشطة في بلد المستخدم" استخداما"تكون بعض األنشطة التي تنفذ عادة في بلد المصدر 
  :حسب األنشطة التي تنفذ في أغلب األحيان في بلد المصدر

  . التحليل التصنيفي أو الكيميائي البيولوجي األولي؛قوائم جرد التنوع البيولوجي، ومجموعة العينات
  
  

                                                   
ام بالتقاسم العادل والمنصف بموجب اتفاقية التنوع استكشاف تنفيذ االلتز: بعد الحصول"،  يانغتومي ومورتن والو تفلد،   15

  .(IUCN)، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 67/2ئية وقانونية رقم ، ورقة سياسة بي"البيولوجي
  .نفس المرجع السابق   16
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  ":بعد تجاوز الحصول "حسب األنشطة التي تنفذ أحيانا في بلد المصدر، ولكنا تتم في الغالب
 في المختبـرات؛ البحـوث؛      صتصدير العينات أو نقلها؛ التحليل التصنيفي أو الكيميائي البيولوجي؛ االستخال         

طلبـات  االنتهاء من نتائج البحوث ونشرها؛ نقل العينات أو النتائج إلى المـستخدمين المحتملـين اآلخـرين؛          
للخصائص أو الجينـات    (ير االستخدامات التجارية والبحثية     حماية حقوق الملكية الفكرية؛ تطو    الحصول على   

  .؛ اإلنتاج؛ البيع)أو الصيغة المكتشفة
، يعتبرأي نشاط يـستوفى المعـايير التاليـة         )أ(ألغراض هذا القانون وباإلضافة إلى البنود المذكورة في           )ب(

  ]2القائمة ": [استخداما للموارد الجينية"
  : الموارد الجينيةالمنافع الناشئة عن استخدام

وبالنسبة للتطوير التجاري، تنشأ المنـافع عنـد   . للمادة الجينية التي يتم تحقيقها    " القيمة الفعلية أو المحتملة   "المنافع الناشئة عن    
ويشمل ذلك الحاالت التي تطرح فيها السلعة في السوق أو عند تحقيـق نتيجـة كبيـرة فـي           . تواجد سلعة ذات قيمة تجارية    

وبالنسبة للتطوير غير التجاري، يشمل إنشاء المنافع الحاالت التي تكون          . و عند طلب الحصول على براءة اختراع      التطوير أ 
  . للنشرةالبحوث أو البيانات عن مثل هذا النشاط جاهز

----  


