
 
طبع عدد ، اخيا األمم المتحدة محايدة منلتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل

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

 المفتوح العضوية لفريق العاملا
  لحصول وتقاسم المنافعالمخصص ل

  سابعالاالجتماع 
  2009نيسان / أبريل8- 2باريس، 

  
  لفريق العامل المفتوح العضوية المخصصالجتماع السابع لتقرير ا

   وتقاسم المنافعللحصول
  مقدمة

مم األمنظمة  في مقر للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع بععقد االجتماع السا  - 1
ع يومان من   وقد سبق االجتما.2009نيسان / أبريل8 الى 2 من ، بباريس)اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة المتحدة 

  .9/12 من المقرر 5بين اإلقاليم تمشيا مع الفقرة وفيما المشاورات اإلقليمية 
 األرجنتين، ،أنتيغوا وبربودا أنغوال، ،زائرجال :حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية  - 2

، بورونديو، صفابوركينا ، بلغاريا، البرازيل، بوليفيا، بوتان، بنن، بلجيكا، بيالروس، جزر البهاما ،النمسا، أستراليا ،أرمينيا
، الكونغو، جزر القمر، كولومبيا، الصين، شيلي، تشاد، جهورية أفريقيا الوسطى، الرأس األخضر، كندا، الكاميرون، كمبوديا

، جيبوتي، الدانمرك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمهورية التشيكية، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، جزر كوك
، جورجيا، غابون، فرنسا، فنلندا، الجماعة األوروبية، إثيوبيا، السلفادور، مصر، إكوادور، يكيةالجمهورية الدومين، دومينيكا
، كيريباتي، األردن، اليابان، جامايكا، إيطاليا، العراق، اندونيسيا، الهند، هايتي،  بيساو–غينيا ، غينيا، غرينادا، ألمانيا

واليات ميكرونيزيا ، المكسيك، موريشيوس، موريتانيا، مالي، اماليزي، مالوي، مدغشقر، ليبيريا، لبنان، قيرغيزستان
، بولندا، الفلبين، بيرو، بنما، النرويج، النيجر، نيوزيلندا، هولندا، نيبال، ناورو، ناميبيا، موزامبيق، المغرب، الموحدة

، ان تومي وبرينسيبيس ،سانت فنسنت وغرينادين، سانت لوسيا، رواندا، رومانيا، جمهورية مولدوفا، جمهورية كوريا
، السويدسوازيلند، ، السودان،  أسبانيا،جنوب أفريقيا، جزر سليمان، سنغافورة، صربيا، السنغال، المملكة العربية السعودية

 المملكة المتحدة لبريطانيا ،أوكرانيا، أوغندا، تركيا، تونس، تايلند، طاجيكستان، الجمهورية العربية السورية، سويسرا
، اليمن، ت ناميفي، فنزويالأوروغواي،  ،المتحدة األمريكيةالواليات  ،جمهورية تنزانيا المتحدة، ندا الشماليةالعظمى وايرل

  .زامبياو
منظمة  :التاليةحضر أيضا مراقبون عن الهيئات والوكاالت المتخصصة والهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة   - 3

، المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية (GEF)ئة العالمية األمم المتحدة لألغذية والزراعة، مرفق البي
، برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومعهد األمم المتحدة للتدريب )األونكتاد(والزراعة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
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 ومنظمة المنظمة العالمية للملكية الفكريةوالعالمية، والبحوث، معهد الدراسات العليا بجامعة األمم المتحدة، منظمة الصحة 

  .التجارة العالمية
  :بمراقبينأيضا ية ممثلة الكانت المنظمات الت  - 4
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  افتتاح االجتماع    -  1البند 
ي ث السيدان فرناندو كازاس وتيمو2009نيسان / أبريل2 يسالخمافتتح االجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم   - 5

 وأعرب عن شكره لحكومتي كندا بالمشاركين الرئيسان المتشاركان ورحب.   الرئيسان المتشاركان للفريق العامل،زهودج
 ضطالع يوما لال21الفريق العامل إلى أن أمام  اأشارو. وكولومبيا على الدعم المتواصل المقدم إلى الرئيسين المتشاركين

 كافيا للقيام اوقتن هناك إ وقال . االنتهاء من إعداد النظام الدوليوالذي يتمثل في ه من مؤتمر األطراف، لالتكليف الصادر ب
 أضاف أنو  .وسة وإيجابية للعالم ملميحقق نتائج الفريق العامل أن يستطيعو  .عهليس هناك وقت نضي كنبهذا التكليف، ول

 على ، وعالمات واضحةتفاوض تعليمات محددة، وأساس لل في صورةهذه المهمةائل إلنجاز وسالمؤتمر األطراف قدم 
النظام إعداد  االنتهاء من فرص وتعتبر ،ةكامل الفريق العامل بالقدرة الويتمتع . ، وموعد نهائي صارم، وهدفا محدداالطريق
ألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الطريق النهائي االجتماع التاسع ل  وقد رسم. من أي وقت مضي فضلالدولي أ

االجتماع العاشر لمؤتمر  إلىالطريق وبينما  . االجتماع الحالييبدأ الفريق العامل آخر مرحلة مهمة له في و.  للمفاوضات
 ،الحكومات، والمنظمات الدوليةو األطراف، –في هذه العملية يشترك الجميع فإن ،  ما زال بعيدا2010األطراف في عام 

  . وقد حان وقت اإلقالعاختتم قائال إن الرياح مواتيةو . والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة
يوخن فالسبارث، ممثل رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية السيد ل من ك ة افتتاحياتبيانأدلى ب  - 6

 والسيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي؛ والسيد والتر إيردلن، مساعد المدير ؛التنوع البيولوجي
 القانون البيئي واالتفاقيات البيئية في برنامج األمم العام للعلوم الطبيعية في اليونسكو؛ والسيد باكاري كانتي، مدير قسم

  .)اليونيب (المتحدة للبيئة
، التي "اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي"بعنوان ة لدراسة ولي النتائج األنإ فالسبارثقال السيد و  - 7

، تعادل قيمة صناعات  األهميةبالغةادية لتنوع البيولوجي قيمة اقتصل أن تظهرأ أجريت برئاسة السيد بافان سوخديف،
 جزء من هذه القيمة االقتصادية بالنظم اإليكولوجية ويرتبط الباقي بالتنوع تعلقوي . مجتمعةت وتكنولوجيا المعلومات راالسيا

يشكل أضاف أن ذلك و . بمفردها أو مجموعات بمفردهاالعالم ككل ويوجد البعض منه في بلدان  البيولوجي، الذي يتقاسمه
 ،ألطرافمؤتمر اخلفية المفاوضات الجارية بشأن نظام الحصول وتقاسم المنافع، وهو تكليف واضح حدده االجتماع التاسع ل

 لالنتهاء من مفاوضاتهم بأن لديهم وقتا محدودا ولكنه كافوذكّر أعضاء الفريق العامل  . 2008المنعقد في بون في عام 
 والبدء في مفاوضات نظريةفالوقت قد حان إلنهاء المناقشات ال . ل إلى حل وسطوحثهم على العمل بروح بناءة والوصو

  .ليةعمبشأن نص يستند إلى مقترحات 
 . يتمتعان بالخبرة البالغة، يسير في طريق موفقنذيل المتشاركين الهوذكر أن الفريق العامل، تحت رعاية رئيسي  - 8

وبينما وصل الكثير منهم بتعليمات  . ذا أمر مشروع بشكل تامومن الواضح أن هناك آراء مختلفة بين األعضاء، وه
واضحة من حكوماتهم، فمن واجب كل فرد مفاوض أن يهيء روح الحل الوسط عن طريق إظهار المرونة، بل وحتى 

التي وشكر زمالئه في هيئة المكتب مالحظا أن كل االجتماعات .  قدراتهم الخاصة على اإلقناع إلنجاح المفاوضاتاستعمال 
وجه الشكر إيضا إلى و . وأعرب عن شكره للمناطق إلرسال مندوبين قديرين.  عقدت منذ مؤتمر بون جرت بروح إيجابية

 بالوسائل المحدودة ،األمين التنفيذي وإلى أمانة االتفاقية على العمل الممتاز الذي قاموا به في التحضير لالجتماع الحالي
  .المتوافرة لهم
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. بالمشاركين وشدد على أهمية االجتماع في التحضير لالجتماع العاشر لمؤتمر األطرافف  السيد جغالورحب  - 9

خرين للمكتب يستحقون آلوقال إن قيادة الرئيسين المتشاركين للفريق العامل والرئاسة األلماني لمؤتمر األطراف واألعضاء ا
بق رئيس مؤتمر األطراف، السيد غبريال سيغمار وأضاف أن الرسالة التي وجهها في األسبوع السا . التقدير بوجه خاص

إلى جميع الوزراء المسؤولين عن الحصول وتقاسم المنافع، كانت رسالة قوية ذات أهمية سياسية عالية وجاءت في الوقت 
وأعرب أيضا عن تقديره لحكومتي أسبانيا والسويد على دعمهما المالي في تنظيم االجتماع، وإلى حكومات  . المناسب

  .مانيا والنرويج وأسبانيا على دعمهم لمشاركة ممثلين من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقاليأل
 والحظ أنه أسهم وشارك في اجتماعي الخبراء المنعقدين في األشهر ،)اليونيب(ج األمم المتحدة للبيئة وشكر برنام  - 10

لتزامها  إ وإن، التي طلبها مؤتمر األطرافخمسإلجراء الدراسات الوقال إن اليونيب قدمت أيضا دعما ماليا .  األخيرة
أيضا لليونسكو على  وأعرب عن تقديره.  بتنظيم مشاورات إقليمية كانت إسهاما رئيسيا آخر في المفاوضات الجارية

ار إلى أن هناك وأش.  استضافة االجتماع وعلى بذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات األمانة في فترة مزدحمة بشكل بالغ
فاليونسكو كانت شريكا رئيسيا وموثوقا في تنفيذ العديد .  تاريخا طويال من التعاون بين اليونسكو واتفاقية التنوع البيولوجي

وذكر أن مناقشات تجري حاليا حول المزيد من التعاون، وال سيما في سياق السنة الدولية للتنوع .  من برامج عمل االتفاقية
  .ولذلك، فمن المناسب أن ينعقد هذا االجتماع في مقر اليونسكو بباريس.  2010ي البيولوجي ف

وشدد السيد جغالف على الطابع الحاسم لالجتماع الحالي وصوال إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، فقال إن   - 11
وقال إن تنفيذ هذا الوالية بنجاح .  صفةشروط تكليف الفريق العامل تركز على العالقة بين السالم والتنمية المستدامة والمن
  .سيقرب العالم خطوة أخرى إلى السالم والرخاء المشترك من خالل التضامن العالمي

وقال إن المنظمة  . رحب السيد إيردلن بالفريق العامل بالنيابة عن السيد كويشيرو ماتسورا، المدير العام لليونسكو  - 12
الذي يعقد في سياق التعاون الممتد والمثمر بين اليونكسو واتفاقية التنوع جتماع، ستضافة االمسرورة جدا لتمكنها من ا

وجب االتفاقية، م  فاألطراف في هذه االتفاقية تعترف باليونسكو كشريك رئيسي في تنفيذ برنامج العمل ب.البيولوجي
مي، وعمل اليونسكو في مجال الثقافة ، واتفاقية التراث العال(MAB) وخصوصا من خالل برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي

.  البيئية، وعقد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وفي أعمال البحوث والرصد والتقييم بمجال التنوع البيولوجي
نب وأعرب عن أمله في أن تتمكن اليونسكو من اإلسهام بخبرتها في الحصول وتقاسم المنافع وذلك بالعالقة إلى الجوا

وذكر أنه .   والشراكات واالتفاقات،العلمية والثقافية والتعليمية وجوانب االتصال، بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة
بالرغم من أن اليونسكو ال يمكنها أن تتوقع محتوى مناقشات الفريق العامل، فإمكانها تقديم البيئة لعقد اجتماع ناجح ومنتج 

ول وتقاسم المنافع في صورته النهائية في وقت مناسب قبل االجتماع العاشر لمؤتمر يسفر عن إعداد نظام دولي للحص
  .األطراف

وية والتزام يحإعجابه بكانتي، متحدثا بالنيابة عن المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، عن السيد  أعربو  - 13
 وقال إن اليونيب، لكي تثبت دعمها للجهود الرامية إلى . قيةوقيادة الرئيس ومكتب مؤتمر األطراف، واألمين التنفيذي لالتفا

  وقد تم .االنتهاء من إعداد النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، تعهدت بتقديم مليون دوالر أمريكي لهذه العملية
  ولبيان معنى التنوع . دوالر أمريكي500 000 دوالر أمريكي حتى اآلن وتم االلتزام بمبلغ آخر قدره 250 000تسليم 

 طفال لم يذوقوا الجوع في 12البيولوجي والنظام اإليكولوجي، تحدث عن قصة طفولته السعيدة والمفعمة بالصحة كواحد من 
.   وكانوا يعيشون في ظروف خضراء وصديقة للبيئة دون علم منهم في ذلك الوقت. حياتهم، ولم يضطروا لشراء الغذاء

وبالرغم من أن االجتماع .  أي المشاركة بدال من األنانية:  يهتم في جميع جوانبه بمسألة االستدامةيوقال إن االجتماع الحال
ال يحظى بأي اهتمام من وسائل اإلعالم، فربما كان على نفس المستوى من األهمية مثل قمة العشرين المنعقدة حاليا في 
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وأعرب عن ثقته في أن االجتماع سيحقق .  كوكب األرض ذاتهلندن، ألن األمر هنا ال يتعلق فحسب باالقتصاد، بل ببقاء 

  .أهدافه
المقدمين من البلد  الدعم واإلخالص لرئيس مؤتمر األطراف على ما عن شكرهالرئيسان المتشاركانوأعرب   - 14

لممتاز الذي قام  وأعرب عن تقديره للعمل ا، األمين التنفيذي لالتفاقيةا  وشكر.المستضيف لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
 لليونسكو على استضافة االجتماع الحالي، وإلى اليونيب ما أيضا عن شكرهاوأعرب.  به فريق األمانة في مونتريال وباريس

  . في الختام لمكتب مؤتمر األطرافماوعن شكره لعملية الحصول وتقاسم المنافع، على دعمها النشط والسخي
إن مجموعة أمريكا الالتينية ) مجموعة أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبيبالنيابة عن (ممثل المكسيك وقال   - 15

لالنتهاء من إعداد وبلدان البحر الكاريبي تلتزم بعملية الحصول وتقاسم المنافع ومستعدة للعمل بروح من التعاون والمرونة، 
 2010ذي سيعقد في ناغويا، اليابان في عام وأعرب عن أمل المجموعة في أن اجتماع مؤتمر األطراف ال.  النظام الدولي

وعالوة على ذلك، أعرب عن تأييد المجموعة لفكرة العمل في أفرقة اتصال والتي .  سيؤدي إلى اعتماد صك ملزم قانونا
  .ستكون المشاركة فيها محدودة من أجل زيادة الفاعلية

عن الشكر لمكتب مؤتمر ) وروبية ودولها األعضاءبالنيابة عن الجماعة األ(وأعربت ممثلة الجمهورية التشيكية   - 16
وقالت أن الكثير من األسئلة التي .  األطراف ولألمانة على ما قاموا به من جهد في التحضير الجتماع الفريق العامل

القانونيين يعالجها الفريق مرتبطة فيما بينها بشكل وثيق، وفي هذا الصدد، أشادت بالعمل الذي أداه فريق الخبراء التقنيين و
وأضافت .  المعني بالمفاهيم والمصطلحات والتعاريف والنهوج القطاعية وفريق الخبراء التقنيين والقانونيين المعني باالمتثال

 بل في تعتقد أنه من الضروري إنشاء أفرقة اتصال في بداية اجتماع الفريق العاملأن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء 
  .أثناء االجتماع

األمانة على العمل الذي قامت به للتحضير ) الشرقيةالوسطى وبالنيابة عن مجموعة أوروبا (وشكر ممثل أوكرانيا   - 17
وقال إن هذا االجتماع يعتبر حيويا إلعداد النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وإن مجموعة .  الجتماع الفريق العامل

  .فها وخبرتها للمساهمة في العملية، مسترشدة بروح التوصل إلى حل وسطالشرقية ستستعمل معارالوسطى وأوروبا 
عن شكره لليونسكو على استضافة اجتماع الفريق العامل ) بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وأعرب ممثل ناميبيا   - 18

د عن تفسيرات مطولة لآلراء وقال أن الوقت قد حان لالبتعا.  وإلى األمانة والرئيسين المتشاركين على التحضير لالجتماع
وذكر أن تقاسم المنافع .  والبدء في التفاوض بشأن نص النظام الدولي، بروح من التعاون وحسن النية والمرونة واإلبتكار

فبدون التقاسم الفعال والعريض للمنافع، ستكون تكاليف الحفظ عالية .  يعتبر أمرا رئيسيا لبلوغ األهداف األخرى لالتفاقية
  .مفرطبشكل 

إن االتفاقية ) بالنيابة عن مجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد والمتقاربة في التفكير(وقال ممثل البرازيل   - 19
الموارد الطبيعية، والموارد الجينية قيمة فالوقت قد حان إليجاد وسيلة وأساس قانوني لتعزيز . في مرحلة حيوية من تاريخها

صك فعال لالعتراف بحقوق المجتمعات األصلية  صياغةوأداة للتشجيع على التنمية المستدامة، كوالمعارف التقليدية، 
وقد آن الوقت المناسب لالتفاق على صك ملزم قانونا لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع .  والمحلية في معارفها

.  ارف تقليدية، ومنع سوء التخصيص وسوء االستعمالالناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من مع
ويجب ضمان االمتثال في بلدان المستخدمين عن طريق القوانين والمتطلبات الوطنية، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم 

القمة العالمية وقد قدمت االتفاقات التي تحققت في .   للبلد الذي يقدم هذه المواردبصورة متبادلةوالشروط المتفق عليها 
للتنمية المستدامة واالجتماعين الثامن والتاسع لمؤتمر األطراف، قدمت أساسا للمفاوضات المهمة بشأن إعداد نص تشغيلي، 
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وأضاف أن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد على استعداد للتفاوض وتسعى إلى إيجاد تفاهم مشترك في سبيل الوفاء 

  . إلى نتائج ناجحة في االجتماع الحالي، بالنسبة لجميع القضايا المطروحة على جدول األعمالللوصولالمشترك واجب الب
األمين التنفيذي ومساعديه على عملهم ) بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ(وشكرت ممثلة جزر كوك   - 20

علوا من الممكن مشاركة البلدان النامية، وشكرت أيضا المانحين الذين ج. الشاق في التحضير لالجتماع الحالي في باريس
وقالت إن .  وأعربت عن تقديرها للمساهمات القيمة للعمل الشامل لفريقي الخبراء، والخمس دراسات التي نفذتها األمانة

لنمو مجموعتها مستعدة ألداء دورها في العمل الجاد لالنتهاء من إعداد نظام دولي فعال قادر على مسايرة السرعة الخطيرة ل
وأضافت أن مجموعتها .  وقالت إن الوقت قصير وليس هناك وقت للتواكل.  في الطلب على الموارد والتقدم التكنولوجي

  .تتطلع إلى العمل المهم لفريق الخبراء المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
وفي هذا البيان، استرعت .  نا مكتوبا إلى الفريق العاملوفد قطاع األعمال التابع لغرفة التجارة الدولية بيا قدم  - 21

الغرفة االنتباه إلى حقيقة أن طبيعة الحصول على الموارد الجينية وإدارتها في القطاعين العام والخاص تخضع لتغير 
.  التعامل معهاولذلك، فإن الفريق العامل في متابعة مفاوضاته، يجب أن يكون مدركا لهذه التغييرات وقادرا على .  جذري

فالفريق العامل، استجابة القتصاد عالمي يتسم بالضعف، في حاجة إلى وضع نظام دولي استنادا إلى تحليل مسؤول للتكاليف 
وعالوة على ذلك، ونظرا لالنخفاض المستمر في موارد األمم المتحدة والبلدان األعضاء والمجتمعات المحلية .  والمنافع

ن غير المسؤول أن يقوم الفريق العامل بوضع نظام ذي قاعدة عريضة وبيروقراطي للحصول وقطاع األعمال، سيكون م
وأخيرا، فإن الصناعة ما زالت تؤيد تماما األهداف المحددة في .  وتقاسم المنافع، فذلك لن يكون إال نظاما عديم الفاعلية

  . من اتفاقية التنوع البيولوجي1المادة 

  شؤون تنظيمية    -  2البند 
   أعضاء المكتب    2-1

في ه مؤتمر األطراف قرروعمال بما .   قام مكتب مؤتمر األطراف بمهمة مكتب االجتماع،العرف المتبعتمشيا مع   - 22
  .مهمة الرئيسين المتشاركين للفريق العامل زي هودجثفرناندو كازاس وتيمو تولى السيدان ،تاسعاجتماعه ال

23 -  السيد داماسو لونا من المكسيك للعمل كمقرر نوبناء على اقتراح من المكتب، عي.  
   قرار جدول األعمالإ   2-2

 على تاليأقر الفريق العامل جدول األعمال ال ،2009نيسان / أبريل2يوم الجتماع، المنعقدة لفي الجلسة األولى   - 24
  :(UNEP/CBD/WG/ABS/7/1)  المؤقتاألعمالأساس جدول 

  .افتتاح االجتماع  -1  
  .نظيميةشؤون ت  -2  
  : النص التشغيلي بخصوص ما يليحولالتفاوض : النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع  -3  
  الهدف؛  3-1    
  ؛مجال التطبيق   3-2    
  ؛االمتثال  3-3    
  التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛   3-4    

  .الحصول  3-5
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  .شؤون أخرى  -4  
  .اعتماد التقرير  -5  
  .اختتام االجتماع  -6  

  يم العملتنظ    2-3
 أقر الفريق العامل تنظيم العمل كما هو مقترح ،2009نيسان / أبريل2 يوم ، المنعقدةالجتماعلفي الجلسة األولى   - 25
  .)UNEP/CBD/WG-ABS/7/1/Add.1/Rev.1(  المنقحالمشروحالمؤقت جدول األعمال المرفق الثاني بفي 

 على ليست مطروحةطبيعة النظام الدولي الخاصة ب ةلرئيسي امسألةلفريق العامل بأن اللذكّر الرئيس المشارك و  - 26
  . للفريق القادمالجتماععالج في ات ساأنهبجدول أعمال االجتماع الحالي و

الهدف ( من جدول األعمال 2- 3 و 1- 3بصدد البندين على التوالي وأثناء االجتماع، أنشئت ثالثة أفرقة اتصال   - 27
ات انظر الفقر) (التقاسم العادل والمنصف للمنافع والحصول (5- 3 و4- 3والبندين ) ثالاالمت (3- 3، والبند )ومجال التطبيق

والسيد دافيد ) النرويج(وترأس فريق االتصال المعني بالهدف ومجال التطبيق السيدة برتا إيفارز ).  أدناه97 و73و 59
فريق االتصال المعني باالمتثال ) ناميبيا (دوبليسير والسيد بيي) هولندا(، بينما ترأس السيد رينيه لوفيبر )أوغندا(هافاشيمانا 

  . المعني بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع والحصوللفريق االتصاو
 أفرقة االتصال إلى تقديم ورقات العمل النهائية في انشاركت المانوفي الجلسة الثامنة لالجتماع، دعا الرئيس  - 28

وسيتم تقديم  . رسمية الست لألمم المتحدة بحلول الجلسة الختامية للفريق العاملالمواعيد المقررة لترجمتها إلى اللغات ال
ورقات العمل الخمس المنفصلة التي تحتوي على مسودة النص بشأن كل بند من بنود جدول األعمال إلى الجلسة العامة 

 بشأن الفريق العامل في المستقبل لكي تعمل كأساس لمفاوضات ،بالتقرير الختاميكمرفق ها دراجة إيللموافقة عليها، بغ
  .، واالمتثال، والتقاسم العادل والمنصف والحصولمجال التطبيقالهدف، و

  :ام الدولي للحصول وتقاسم المنافعالنظ    -  3البند 
  التفاوض حول النص التشغيلي

 2 يوم ، المنعقدةماعالجتل في الجلسة األولى 3البند بحث ة المخصص ـل المفتوح العضويـتناول الفريق العام  - 29
  .2009نيسان /أبريل

 UNEP/CBD/WG-ABS/7/4(تجميع للنصوص التشغيلية المقدمة  ،دو البنههذفي عند نظره العامل كان أمام الفريق   - 30
، (UNEP/CBD/WG-ABS/7/5)وتجميع للنص التشغيلي يشمل الشروحات والمبررات المنطقية ذات الصلة  ؛)Add.1-3 و
نص المرفق األول بالمقرر  و،)Add.1 و UNEP/CBD/WG-ABS/7/6( خرى والمعلومات المقدمةتجميع لآلراء األو
9/12 (UNEP/CBD/WG-ABS/7/7).  وكان أمام الفريق العامل أيضا تقرير فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني 

المنعقد في ويندهوك، ناميبيا، من  ،)UNEP/CBD/WG-ABS/7/2(بالمفاهيم والمصطلحات والتعاريف والنهوج القطاعية 
باالمتثال في سياق النظام الدولي التقنيين المعني القانونيين ووتقرير فريق الخبراء ، 2008كانون األول / ديسمبر5 إلى 2

  .2009كانون الثاني / يناير30 إلى 27، المنعقد في طوكيو من )UNEP/CBD/WG-ABS/7/3( للحصول وتقاسم المنافع
تجميع للتعليقات المستلمة من األطراف، والحكومات األخرى،  ، كوثائق اعالمية،ام الفريق العامل أيضاكان أمو  - 31

 (UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/1والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين 
 عن ات ودراس؛)(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/2، والدراسة عن تحديد الموارد الجينية وتتبعها ورصدها Add.1) و

-UNEP/CBD/WG)العالقة بين النظام الدولي والصكوك الدولية األخرى التي تنظم استخدام الموارد الجينية 
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(ABS/7/INF/3/Parts 1-3 ؛ والدراسة المقارنة عن تكاليف الحقيقية وتكاليف المعامالت المتعلقة بعملية الوصول إلى العدالة

؛ والدراسة عن االمتثال بالعالقة إلى القانون العرفي للسكان )(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/4قضائية عبر الواليات ال
األصليين والمجتمعات المحلية، والقانون الوطني، عبر الواليات القضائية، والقانون الدولي 

(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/5)لتنوع البيولوجي ؛ وتقرير حلقة العمل بشأن الحصول وتقاسم المنافع في بحوث ا
؛ (UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/6)، 2008تشرين الثاني / نوفمبر19 إلى 17التجارية، المنعقدة في بون من   غير

وتقرير حلقة عمل فيينا بشأن المسائل المتعلقة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والنظام الدولي بشأن الحصـول 
، ودراسة أعدتها أمانة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/7)وتقاسم المنافع 

عناصر نظام دولي لالعتراف باألنظمة القانونية بشأن الحصول على الموارد الجينية   عن) األونكتـاد(
(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/8).  

 تقديمها لدى نيين والتقنيين المعني باالمتثال،، الرئيس المشارك لفريق الخبراء القانو)بيرو(ل يالسيدة روسقالت   - 32
 مالحظةوك .  بنتائج ملموسة بدرجة كبيرة بحيث يمكن أن تشكل أساسا مفيدا للمناقشاتت خرججلسة إن ال،فريقلتقرير ال

أن ه برف ، فمن المعتالتفاقيةاتجاوز نطاق شروط تكليف الفريق، فيما يتعلق بعدم امتثال األطراف ألحكام ت ا، ولو أنهةعام
لحقوق السيادية للدول على مواردها، فإن باغير أنه اعترافا .  النظام الدولي قد يسفر عن ضرورة إنشاء آلية كاملة لالمتثال

تحقيق التجانس التام بين التدابير الوطنية ال يعتبر أمرا عمليا، ولذلك فقد يتضمن النظام مجموعة من متطلبات تقاسم المنافع 
وأضافت إلى أن هناك حاجة إلى تحقيق فهم أوضح لدى المستخدمين .   االمتثال عبر الواليات القضائيةكحد أدنى لتسهيل

ولذلك، خلص الفريق إلى أن وضع التزامات متفق عليها دوليا لكفالة االمتثال للقوانين .  والمقدمين من خالل زيادة التوعية
ام الدولي، ومنع سوء التخصيص وسوء االستعمال والقرصنة الوطنية الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع وألحكام النظ

  .البيولوجية، يعد حال عمليا أكثر فاعلية، بدال من تحويل الموارد نحو العمليات القضائية
 للحصول وتقاسم المنافع، وذلك في حالة وجود تشريع وطني، فإن ةن الوطنيانيوتابعت تقول إنه فيما يتعلق بالقو  - 33

 ال تجبر 15فالمادة .  د على ما إذا كانت أحكام االتفاقية مفصلة بالدرجة الكافية لكي يمكن إنفاذها مباشرةاالمتثال سيعتم
وفي حالة .  األطراف على اعتماد تشريع خاص بالحصول، ولكنها ملزمة باتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق تقاسم المنافع

ي أن يدعو إلى وضعها وذلك من أجل ضمان حماية الحقوق على الموارد عدم وجود مثل هذه القوانين، يمكن للنظام الدول
وكبديل لذلك، يمكن وضع مبادئ وآليات طبقا للقانون الدولي أو اإلشارة .  أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/الجينية و

 والشروط الدنيا معاييرأن الوذكرت .  تدابير مالية في إطار النظام الدوليعلى ات وقدرإليها، ويمكن النص على بناء ال
فغياب التشريع الوطني للحصول وتقاسم المنافع لن يمنع إبرام .  المتفق عليها دوليا يمكن أن تستخدم كإجراء احتياطي

  .العقود بين المقدمين والمستخدمين
د النطاق الخاص وأضافت أنه في حالة وجود قوانين وطنية للحصول وتقاسم المنافع، فإن لكل بلد الحق في إعدا  - 34

فإنفاذ الجزاءات الجنائية واإلدراية من ناحية، ليس ممكنا .  بها من الجزاءات ضد أي انتهاك يقع داخل واليتها القضائية
 بالمساعدة القانونية المتبادلة، ةففي بعض األحيان، تقتضي المعاهدات الثنائية الخاص.  بصفة عامة عبر الواليات القضائية

وقالت .  م في الطرفين، وهذا ال يمكن تحقيقه في حالة عدم وجود تشريع وطني للحصول وتقاسم المنافعإثبات وقوع الجر
  .إن النظام الدولي يمكن أن يتضمن تدابير لتسهيل التعاون في هذه الحاالت

الوطنية  والتي حددها الخبراء يمكن أن تعالج انتهاكات القوانين اومضت تقول إن بعض اآلليات القائمة حالي  - 35
مكن زيادة التجانس فيما بين هذه يو.  للحصول وتقاسم المنافع وكذلك متطلبات اتفاقية التنوع البيولوجي، ولكن ليس جميعها

".  الحل الواحد يسري على الجميع" ولكن ليس على أساس ،فالنظام الدولي يمكن أن يتضمن تدابير إضافية.  اآلليات
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 النظر فيها بين شهادات االمتثال المعترف بها دوليا إلى آليات الرصد وتسوية وتتراوح مختلف التدابير التي يجب

  .المنازعات
 آراء ، الرئيس المشارك لفريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني باالمتثال،)اليابان(السيد إيسوزاكي لخص و  - 36

وقال إن هناك .  لمستخدمين بشأن الحصول وتقاسم المنافعالخبراء بشأن االمتثال لالتفاقات التعاقدية الخاصة بين المقدمين وا
فهناك أدوات القانون الدولي .  ثروة من الخبرة المتراكمة في المجتمع الدولي، وال سيما بالعالقة إلى المعامالت التجارية

ازعات، حسبما ورد الخاص التي تحكم اللجوء للمحاكم في المنازعات عبر الحدود، وتوجد أيضا آليات بديلة لتسوية المن
وقال مع ذلك إن هذه األدوات واآلليات ال تشكل .  والكثير منها يمكن أن يطبق في سياق النظام الدولي.  ذكره في التقرير
 من 9 و8 التي أشارت إليها السيدة روسيل، والمذكورة في الصفحتين تدابير مضيفا أن الكثير من ال،استجابة شاملة
 المذكورة في المرفق، تسري بشكل متساو على االمتثال تدابير، فضال عن الةمتثال للصكوك القانوي في سياق االتقريرالفريق

 مثل إنشاء ،وأضاف أنه يمكن وضع نظم بديلة محددة لتسوية المنازعات في مجال الحصول وتقاسم المنافع.  للعقود الخاصة
  .أفرقة خبراء خاصة في هذا المجال

خصيص وسوء استعمال الموارد الجينية وما تانية وضع تعريف متفق عليه دوليا لسوء وذكر أن الفريق بحث إمك  - 37
  .يرتبط بها من معارف تقليدية، ووجد أنه من األسهل إنفاذ األحكام الخاصة بانتهاكات العقود في بلدان المستخدمين

غير أنه .  ة أو غرفة تبادل المعلوماتلقانون العرفي، طرحت فكرة مفادها إنشاء مكتبة رقمياالمتثال لوفيما يتعلق ب  - 38
بالنسبة للمجتمعات التي تتردد في اإلفصاح عن قوانينها العرفية، سيكون من المستصوب إشراك أصحاب المصلحة إلى 

  .أقصى درجة في المرحلة األولى من عملية الحصول لضمان التمثيل غير المباشر للقوانين العرفية في عملية التفاوض
علق بالحاجة إلى تدابير خاصة لالمتثال في مجال البحوث ذات األغراض غير التجارية، خلص الفريق إلى وفيما يت  - 39

  .أن األمر يعود إلى كل طرف متعاقد، بشرط أن يحدد العقد اآلثار المترتبة على أي تغيير في الغرض
لرئيسين ا السيد ايسوزاكي عن شكر وقال إن التقرير يمثل نتاجا لتفاني كل من اشترك في اجتماع طوكيو، وأعرب  - 40

  .وأعرب عن أمله أن يشكل التقرير مساهمة مفيدة للمناقشات القادمة.  المتشاركين لجميع هوالء األشخاص
الرئيس المشارك لفريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمفاهيم والمصطلحات ) (كندا(وقال السيد ماهون   - 41

 عضوا من فريق الخبراء قاموا بعمل شاق وجماعي، بشأن ما 30، لدى تقديمه للتقرير، إن )اعيةوالتعاريف والنهوج القط
  .يعتبر مسألة معقدة للغاية، وذلك مع المساعدة القديرة لحكومة ناميبيا وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

وبعد مناقشات مطولة، بشأن  . جينياوأضاف أنه كانت هناك اختالفات عريضة في اآلراء بالنسبة لما يشكل موردا   - 42
اعتراف عام مفاده ضرورة النظر في المنظور التشغيلي كعامل رئيسي في التمييز بين الموارد البيولوجية والموارد الجينية، 

ة وقد كان الخبراء قد حددوا حينئذ سلسلة من األنشط. والتي يميز األخيرة منها بوضوح استخدام الوحدات الوظيفية للوراثة
: وتم التوصل أيضا إلى اتفاق عام بخصوص المنتجات والمشتقات والسلع. التي يمكن اعتبارها استخداما للموارد الجينية

فبدال من كونها فئات منفصلة، تعتبر موجودة في شكل سلسلة متصلة تعكس درجة تسويقها التجاري، وإمكانية عرضها في 
 بأنه قد يكون من المفيد إيجاد مؤشرات للنقطة التي يتم التوصل إليها في وشعر الفريق.  األسواق، أو قيمتها اإلضافية

  .السلسلة المتصلة
ونشأ تمييز . وذكر أن فريق الخبراء اجتمع في أفرقة قطاعية صغيرة لتعريف الممارسات الجارية في كل قطاع  - 43

.  النهوج المحددة لقطاعات أخرى أصغرواضح بين الممارسات التجارية وغير التجارية، بينما كان من األصعب تعريف 
  .وخلص الفريق إلى أنه سيكون من المفيد إجراء مزيد من التحقيق في النهوج المرتبطة بالقطاعات الفردية
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 الرئيس المشارك لفريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمفاهيم والمصطلحات ،)ناميبيا(وقال السيد دوبليسي   - 44

نهوج القطاعية، وهو يواصل تقديم تقرير فريق الخبراء، إنه ألسباب لوجيستية، لم تكن البلدان النامية ممثلة والتعاريف وال
وقد . بالقدر الكافي في فريق الخبراء، بينما كان القطاع الزراعي وقطاع البحوث غير التجارية ممثلين أكثر من الالزم

ومع ذلك، ال يعتبر فريق الخبراء . بيرة من عدم وضوح االتفاقية نفسهانشأت المشاكل التي عالجها الفريق العامل بدرجة ك
أن إعادة النقاش حول التعاريف المنصوص عليها في االتفاقية يمثل حال عمليا، بالرغم من أنه ال يشكل صعوبة أكبر من 

  .اعتماد بروتوكول ويمكن أن ينظر الفريق العامل في ذلك كحل أخير
وإلى " المشتقات"راء خلص إلى عدم وجود فهم مشترك في الوقت الحاضر لمعني مصطلح وأضاف أن فريق الخب  - 45

وعالوة على ذلك، فإن التركيز على . ضرورة وجود تعاريف واضحة إذا كان ذلك المصطلح سيدرج في النظام الدولي
  .االنتهاء من إعداد النظام الدولياستخدام الموارد الجينية كمفهوم رئيسي، يمكن أن يقود إلى حل بعض العقبات التي تواجه 

الحل الذي يسري على جميع "وذكر أن فريق الخبراء خلص أيضا إلى أهمية المرونة بدال من اتباع نهج   - 46
وعلى أي حال، يمكن حل كثير من المشاكل التي ترتبط بتعريف المفاهيم والمصطلحات إذا تمكن النظام الدولي ".  الظروف

والحظ أيضا أن النهوج القطاعية الفعالة للغاية، مثل المعاهدة الدولية . بصورة متبادلة المتفق عليها من ضمان إنفاذ الشروط
بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ال يمكنها منع سوء التخصيص وسوء االستعمال بشكل تام داخل 

  .القطاعات
ظام الدولي ينبغي أن يكون مبسطا وفعاال وقابال للتطبيق، ويسمح وقال إنه يوجد توافق عريض في اآلراء بأن الن  - 47

  .بوجود نهوج متعددة، ويبني الثقة بين المقدمين والمستخدمين، ويزيد من اليقين القانوني لدى جميع األطراف المعنية
ى ما يتمتعون وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في فريق الخبراء على عملهم الدؤوب وإلى أعضاء األمانة عل  - 48

  .به من مستوى مهني رفيع، وعلى تفانيهم في العمل
 تقديم ان للفريق العاملشاركت المان، طلب الرئيس2009نيسان / أبريل2في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في و  - 49

 من 3ي حول البند نسخ ورقية وإلكترونية من أي اقتراحات جديدة أو تعديالت على االقتراحات المطروحة للنص التشغيل
وسيتم إدماجها في تجميع موحد لكل بند ويتضمن أيضا النص التشغيلي .  جدول األعمال، وذلك في غضون مهل محددة

   .المقدم قبل االجتماع
 إقترحات نص تشغيلي جديد أو تغييرات على النص المقدم حولتعليقاتهم اإلدالء ب لمشاركينل ه ينبغي أناوذكر  - 50

  .جلسات العامة فقطبالفعل، في ال
   الهدف   3-1

  و
      مجال التطبيق3-2

، تناول الفريق العامل المفتوح العضوية 2009نيسان / أبريل2في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في   - 51
  . من جدول األعمال1- 3المخصص بحث البند 

يابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد بالن( الجزائر، األرجنتين، البرازيل قدم تعليقات ومقترحات ممثلوو  - 52
، إندونيسيا، اليابان، بيرو، )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(، الجمهورية التشيكية )المتقاربة في التفكير

  .سوريا وتايلند
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-UNEP/CBD/WGثيقة ، وافق الفريق العامل على الو2009نيسان / أبريل8، المنعقدة في ته التاسعةفي جلسو  - 53

ABS/7/L.2، من جدول األعمال1- 3 عمل فريق االتصال في إطار البند ائجالتي تحتوي على نت .  
، تناول الفريق العامل المفتوح العضوية 2009نيسان / أبريل2في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في و  - 54

  . من جدول األعمال2- 3المخصص بحث البند 
، )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(ومقترحات ممثال البرازيل وقدم تعليقات   - 55

  ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وناميبيا 
، واصل الفريق العامل المفتوح العضوية 2009نيسان / أبريل2في الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في و  - 56

  . من جدول األعمال2- 3المخصص بحث البند 
بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد (وقدم تعليقات ومقترحات ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل   - 57

، اليابان، ناميبيا )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(دا، كوبا، الجمهورية التشيكية ن، ك)المتقاربة في التفكير
  .سويسرا، تايلند وفنزويالبيرو، ، النرويج، )يابة عن المجموعة األفريقيةبالن(

ه بشأن استبعاد استخدامات محددة لمسببات األمراض التي تثير شواغل عامة تحفظتحاد األوروبي عن  االأعربو  - 58
 فيوعقدت مشاورات داخلية .   تطبيق النظام الدوليمجال استبعادها من ،ة لصحة اإلنسان أو الحيوانات أو النباتاتحددم

  .االتحاد حول كيفية معالجة هذه المسألة، وسيقدم اقتراح بمجرد االنتهاء من هذه المشاورات
 ، قرر الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص2009نيسان / أبريل3وفي الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 59

على أن تعمل ) الهدف ومجال التطبيق( من جدول األعمال 2- 3 و1- 3دين إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية يعنى بالبن
ستكون صالحيته استعراض و.  كرئيسين متشاركين) أوغندا(والسيد دافيد هافاشيمانا ) النرويج(السيدة برتا إيفارز 

  .التجميعات ذات الصلة وتحديد مجاالت التقارب والمجاالت التي تحتاج إلى مزيد من العمل
، )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(لى بتعليقات وبيانات ممثلو البرازيل وأد  - 60

  ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وهايتي، وناميبيا 
، الرئيس )النرويج(، قدمت السيدة برتا إيفارز 2009نيسان / أبريل4وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في   - 61

وكان أمام . المشارك لفريق االتصال المعني بالهدف ومجال التطبيق، قدمت تقريرا عن مناقشات الفريق في اليوم السابق
وقد بدأ الفريق في ). الهدف (1- 3الفريق ورقة غير رسمية تحتوي على تجميع للنص التشغيلي المقترح بالعالقة إلى البند 

أساس على  الفريقوصل ت، و9/12، حسبما ورد في المرفق األول من المقرر "لهدفا"قراءة أولية للنص تحت عنوان 
قرائته األولى في جلسته التالية وأوصت بأن يبدأ الفريق . صارم على النص الذي يجب تضمينه في المفاوضات التي يجريها

  ".مجال التطبيق"للنص تحت عنوان 
، قدم السيد دافيد هافاشيمانا، الرئيس المشارك 2009نيسان / أبريل5وفي الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في   - 62

وذكر أنه تم إصدار نصا . لفريق االتصال المعني بالهدف ومجال التطبيق، قدم تقريرا عن مناقشات الفريق في الليلة السابقة
وطلب مزيدا من الوقت لكي . اليومموحدا، من شأنه أن يقدم األساس لمزيد من المفاوضات، وأن الوثيقة ستتاح فينهاية هذا 

  .يستكمل الفريق عمله
، الرئيس )النرويج(، قدمت السيدة برتا إيفارز 2009نيسان / أبريل6وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في   - 63

 وقالت إن . عن مناقشات الفريق في اليوم السابق المشارك لفريق االتصال المعني بالهدف ومجال التطبيق، قدمت تقريرا
  .وشددت على الحاجة إلى التوصل إلى حل وسط".  مجال التطبيق"وأنه سينتقل إلى " الهدف"الفريق تابع عمله بشأن 
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، الرئيس )أوغندا(، قدم السيد دافيد هافاشيمانا 2009نيسان / أبريل7وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في   - 64

وقال إن الفريق .  ف ومجال التطبيق، قدم تقريرا عن مناقشات الفريق في اليوم السابقالمشارك لفريق االتصال المعني بالهد
وأضاف أن الفريق .  وحذف كثيرا من األقواس المربعة" الهدق"أحرز تقدما جيدا، حيث قلل بدرجة كبيرة من النص بصدد 

قت، سيستعرض الوثيقة المنقحة بشأن ، وإذا سمح الو"مجال التطبيق"في جلسته التالية، سينظر في ورقة العمل بشأن 
  ".الهدف"

، قدمت السيدة برتا إيفارز، الرئيس المشارك 2009نيسان / أبريل8وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في   - 65
ن وقالت إنه بالرغم م.   تقريرا عن مناقشات الفريق في اليوم السابقتلفريق االتصال المعني بالهدف ومجال التطبيق، قدم

الذي قضى حول المسائل اإلجرائية، عقدت مناقشات جيدة أدت إلى الوثيقتين صغر حجم الفريق والوقت 
UNEP/CBD/WG-ABS/7/L.2 و L.3وقالت إن الرئيسين المتشاركين .   المطروحتين أمام الجلسة العامة للموافقة عليهما

لمستقبلية، وأنهما يتطلعان إلى تفاعل أكبر مع الرئيسين يأمالن ويتوقعان أن تسود روح من تقارب األفكار في المفاوضات ا
وباإلضافة إلى ذلك شكرت الرئيسين المتشاركين للفريق العامل والمندوبين والمراقبين .  المتشاركين للفريق العامل

  .والمترجمين واألمانة
-UNEP/CBD/WGى الوثيقة ، وافق الفريق العامل عل2009نيسان / أبريل8، المنعقدة في ته التاسعةفي جلسو  - 66

ABS/7/L.3من جدول األعمال، حسبما عدلتها البرازيل 2- 3 عمل فريق االتصال في إطار البند ائج، التي تحتوي على نت 
، ورهنا بأن تقوم األمانة بتصحيح مشاكل الترجمة )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(

  .ممثلو بيرو وكولومبيا ومصرالتي أثارها 
   االمتثال   3-3

، تناول الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 2009نيسان / أبريل2في الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في   - 67
  . من جدول األعمال3- 3بحث البند 

، )بيولوجي الشديد المتقاربة في التفكيربالنيابة عن البلدان ذات التنوع ال(وقدم تعليقات ومقترحات ممثلو البرازيل   - 68
، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(، اليابان، ناميبيا )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(الجمهورية التشيكية 

  . وتايلند، بيرونيوزيلندا
  ).ويبو(ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية من  أيضا وقدم تعليق  - 69
، واصل الفريق العامل المفتوح العضوية 2009نيسان / أبريل3ي الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في فو  - 70

  . من جدول األعمال3- 3المخصص بحث البند 
، )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(وقدم تعليقات ومقترحات ممثلو البرازيل   - 71

  .ونيوزيلندا) بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(لتشيكية الجمهورية ا
  .(IIFB) ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيمن  أيضا وقدم تعليق  - 72
 المفتوح العضوية ، قرر الفريق العامل2009نيسان / أبريل4وفي الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في   - 73

 السيد رينية لوفيبر على أن يعمل، )االمتثال( من جدول األعمال 3- 3المخصص إنشاء فريق اتصال ثاني يعنى بالبند 
وستكون صالحيته استعراض الورقة غير الرسمية وتحديد .   كرئيسين متشاركين)ناميبيا(والسيد بيير دوبليسي ) هولندا(

  . من العملمجاالت التقارب والمجاالت التي تحتاج إلى مزيد
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، )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(وقدم تعليقات ومقترحات ممثال البرازيل   - 74

  ).بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(والجمهورية التشيكية 
 قدم السيد رينيه لوفيبر، الرئيس المشارك ،2009نيسان / أبريل5وفي الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في   - 75

 جميع "توضع جانبا"واتفق على أن .  لفريق االتصال المعني باالمتثال، تقريرا عن مناقشات الفريق في اليوم السابق
هيكل " بتعليق"وكُلف الرئيسان المتشاركان .  المقترحات بشأن نص الديباجة، وأن ينصب تركيز االهتمام على المحتوى

التي  النقاط"تشمل أوال، تحديد األساس لمزيد من العمل بشأن كل : ووضعت عملية من ثالث خطوات.   وطبيعتهالنص
 في الورقة غير الرسمية بشأن االمتثال؛ وثانيا، توحيد آراء "النقاط التي تحمل رمز الرصاصة"و" تحمل رمز اللبنة

وقد أتم الفريق الخطوة األولى، واتفق على أساس لنص . نصاألطراف؛ وثالثا، االنتقال إلى التفاوض لالتفاق على ال
وأوصى بأن يجتمع الفريق مرة أخرى إلتمام الخطوتين الثانية والثالثة استنادا إلى نسخة منقحة من الورقة غير .  تشغيلي
  .الرسمية

يبر، الرئيس المشارك لفريق ، قدم السيد رينيه لوف2009نيسان / أبريل6في الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في   - 76
وذكر أن الفريق اتفق على قواعد راسخة وأنه .  االتصال المعني باالمتثال، تقريرا عن مناقشات الفريق أثناء اليوم

  .استعرض نصف الورقة المنقحة
الرئيس ، )هولندا(، قدم السيد رينيه لوفيبر 2009نيسان / أبريل7في الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في   - 77

وذكر أن العمل توقف .  المشارك لفريق االتصال المعني باالمتثال، تقريرا عن مناقشات الفريق في مساء اليوم السابق
بسبب وجود مواقف متشددة، إذ فشل الفريق في حل مشكلة حول مواقع النصوص، وعلق العمل إلى أن أمكن التوصل إلى 

لون وذكر أن غالبية المشاركين يفض.   والمتحدثين باسم المجموعات اإلقليميةحل في جلسة مغلقة بين الرئيسين المتشاركين
  ".الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز " اللبنة"بالنقاط التي تحمل رمز حل إزالة المنهجية المتعلقة 

تبر أداة إجرائية يع" الرصاصة"التي تحمل رمز  والنقاط" اللبنة"التي تحمل رمز  وقال ممثل كندا إن استعمال النقاط  - 78
حيوية، وضعها الفريق العامل في اجتماعه السادس، مما مكن األطراف من التمييز بوضوح بين العناصر التي ينبغي 

وال يعني .  شرحها بتفصيل أكبر بغية إدماجها في النظام الدولي، وبين العناصر التي يتطلب إدماجها مزيدا من البحث
أن جميع البنود ستصبح " الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز " اللبنة"النقاط التي تحمل رمز  "االتفاق على حذف التمييز بين 

فبدال من ذلك، ينبغي أن تعامل كلها على أساس متساوي كعناصر للنظر فيها، بدون اإلخالل ".  لبنات"تحمل رمز  فجأة نقاط
  .بأمر إدماجها النهائي في النظام

بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد (ممثلو البرازيل أييدهم لهذا الفهم عن ت أدلى ببيانات لإلعرابو  - 79
، الهند، )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(، كولومبيا، كوبا، الجمهورية التشيكية )المتقاربة في التفكير

  .بيرو، و)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(اليابان، ماليزيا، ناميبيا 
 تعدت مدى منهجيةكانت " الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز " اللبنة"وأكد السيد لوفيبر أن النقاط التي تحمل رمز   - 80

فال يمكن إعطاء رمز لقواعد اإلشتراك في المفاوضات، ال يمكن وال ينبغي تقنينها، أو جعلها موضوع لتفاوض .  فائدتها
رت بخصوص اإلزدواجية، دعا المشاركين في فريق االتصال إلى سحب المقترحات وردا على الشواغل التي أثي.  متوازي

وقال إن الفريق يجب أن يعمل بنية حسنة، من أجل ترشيد النص ودمجه عند .  التي تظهر تحت أكثر من عنوان واحد
  .الضرورة
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والنقاط التي تحمل " اللبنة"ز ، الرئيس المشارك لفريق االتصال، أن النقاط التي تحمل رمبليسيوأوضح السيد دو  - 81

وعكست أيضا توافق آراء جنيف، ولكن الضرورة تدعو .  ساعدت في حل موقف صعب وفي تحقيق تقدم" الرصاصة"رمز 
  .إلى إيجاد توافق في اآلراء للتوصل إلى اتفاق في ناغويا

  .ائماوالحظ ممثل نيوزيلندا، وأيده ممثل النرويج، أن ما يشكل إزدواجية لم يحذف د  - 82
، على فهمه بأن )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(وأكد ممثل البرازيل مجددا   - 83

ال يسمح بإعادة التفاوض حول االتفاق " الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز " اللبنة"حذف التمييز بين النقاط التي تحمل رمز 
 التي ستدرج في النظام الدولي، على النحو الذي اتفقت عليه جميع األطراف في االجتماع على بعض العناصر المحددة

  .9/12السادس للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، المنعقد في جنيف، والتي صدقت عليها بموجب المقرر 
المفاوضات، فإن المرفق بتقرير  الصادر عن مؤتمر األطراف هو أساس 9/12وقال إنه بينما يظل نص المقرر   - 84

وسعى إلى .  ، الذي يمثل خطوة كبيرة إلى األمام، يمكن أيضا أن يكون أساسا للمفاوضات في المستقبلحالياالجتماع ال
، "الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز " اللبنة"الحصول على تأكيد بأنه، حتى بعد حذف استعمال النقاط التي تحمل رمز 

  . تم االتفاق عليه بالفعل، جزءا من النظام الدوليسيظل النص التي
إن القرار بحذف النقاط التي ) بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(وقال ممثل الجمهورية التشيكية   - 85

مفتوح كان خطوة رئيسية لألمام مما يعني أن كل النص المقترح " الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز " اللبنة"تحمل رمز 
  ".إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال"وأضاف أن الجماعة األوروبية ستقدم تعليقات جديدة تحت عنوان .  للنقاش على أساس متساو

وقال ممثل ماليزيا، مؤيدا لموقف البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد والمتقاربة التفكير، إن االتفاق بحذف النقاط   - 86
قد تم على أساس الفهم بأن العناصر األساسية المتفق عليها " الرصاصة"النقاط التي تحمل رمز و" اللبنة"التي تحمل رمز 

وقد أعاد المتحدث السابق في بيانه التأكيد على مشاركته .  سابقا ستظل في النظام الدولي، وإنه ينبغي عدم تخفيفها أو حذفها
  .هذا الفهم

إنه، بالتجانس مع اإلجراءات ) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة (وقال ممثل الجمهورية التشيكية   - 87
المستخدمة في التحضير لالجتماع السابع للفريق العامل، فإن األمانة ستدعو األطراف إلى تقديم تعليقات بخصوص البنود 

ساس المرفق بالتقرير وسوف تعد أي نصوص تقدم في هذا الخصوص على أ.  التي سيتم النظر فيها في االجتماع الثامن
وأضاف أن النص المقدم سيتم تجميعه وتوزيعه إلعطاء الفرصة لألطراف من أجل استعراضه قبل االجتماع .  الحالي
  .الثامن

وذكر الرئيسان المتشاركات للفريق العامل أن التعليقات ستقبل بشأن البنود الجديدة التي سيتم النظر فيها في   - 88
  . البنود التي لم يتم النظر فيها في االجتماع السابعاالجتماع الثامن وكذلك

وشدد ممثل الصين، معربا عن قلقه بأن البنود الجوهرية ما زالت بين أقواس مربعة، شدد على أن التركيز يجب   - 89
  .وأضاف أن إعداد خارجة طريق يتطلب وجود روح تسعى للتوصل إلى حل وسط.  أن يظل على المحتوي وليس الشكل

بعد هذه المناقشة، أكد الرئيسان المتشاركان للفريق العامل على الفهم بأن التمييز بين النقاط التي تحمل رمز و  - 90
، على أن ، وبالتالي، لن يطبق بعد ذلك على العناصر الرئيسيةلم يعد مفيدا" الرصاصة"والنقاط التي تحمل رمز " اللبنة"

وبناء على توصية من رئيسيه المتشاركين، اعتمد الفريق العامل .  ساواةيكون تعامل جميع النصوص المقترحة على قدم الم
  ). أعاله75انظر الفقرة (منهجية الخطوات الثالث التي طرحت في الجلسة الخامسة لالجتماع 
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، قدم السيد بيير دوبليسي، الرئيس المشارك 2009نيسان / أبريل8وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في   - 91
وأضاف أن .  وأشار إلى تحقيق تقدم طيب.  يق االتصال المعني باالمتثال، تقريرا عن مناقشات الفريق في اليوم السابقلفر

األقواس المربعة ما زالت موجودة، نظرا لتداخل المسائل، وأن األطراف أعربت عن تحفظاتها، أو عن حقها في إدخال 
وقال إن هناك حاجة واضحة .  لاللتزام إلى أن تظهر الصورة كاملةنصوص جديدة في مرحلة الحقة، أو لم تكن مستعدة 

وأشار السيد دوبليسي إلى بعض التغييرات الصياغية .  إلى البدء في العمل في التعاريف من أجل إحراز المزيد من التقدم
  .UNEP/CBD/WG-ABS/7/L.4التي ينبغي إدخالها على الوثيقة 

، وافق الفريق العامل على الوثيقة 2009نيسان / أبريل8 المنعقدة في في الجلسة التاسعة لالجتماع،و  - 92
UNEP/CBD/WG-ABS/7/L.4من جدول األعمال، 3- 3 عمل فريق االتصال في إطار البند ائج، التي تحتوي على نت 

 الشديد المتقاربة في بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي( لفريق االتصال والبرازيل ان المشاركانحسبما عدلها الرئيس
  .)التفكير

   التقاسم العادل والمنصف للمنافع   3-4
  و

      الحصول3-5
، تناول الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 2009نيسان / أبريل3في الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في   - 93

  . من جدول األعمال4- 3بحث البند 
، )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(لبرازيل وقدم تعليقات ومقترحات ممثلو ا  - 94

بالنيابة عن الجماعة (، هايتي، اليابان، ناميبيا )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(الجمهورية التشيكية 
  .سويسرا وتايلندبيرو، ، )األفريقية

، تناول الفريق العامل المفتوح العضوية 2009نيسان / أبريل3ع، المنعقدة في في الجلسة الثالثة لالجتماو  - 95
  . من جدول األعمال5- 3المخصص بحث البند 

، )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(وقدم تعليقات ومقترحات ممثلو البرازيل   - 96
  . وتايلند،)بالنيابة عن الجماعة األفريقية(، ناميبيا )جماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة عن ال(الجمهورية التشيكية 

، قرر الفريق العامل المفتوح العضوية 2009نيسان / أبريل5وفي الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في   - 97
تقاسم المنافع (ألعمال من جدول ا 5- 3و 4-3 ين مفتوح العضوية لبحث البندلثالمخصص إنشاء فريق اتصال ثا

بالتفاوض   هذا الفريقويكلف ). ناميبيا(والسيد بيير دوبليسي ) هولندا(يتشارك في رئاسته السيد رينيه لوفيبر ) والحصول
لكل بند، باستعمال الورقة غير الرسمية جدول األعمال، حسبما ترد في بنود بشأن العناصر الرئيسية لهذين البندين من 

  .االمتثال بيالمعنها فريق االتصال وضع الثالث التي منهجية الخطوات
، قدم السيد رينيه لوفيبر، الرئيس المشارك لفريق 2009 نيسان/ أبريل6في الجلسة السادسة لالجتماع، المنعقدة في   - 98

اتبع نفس  الفريق قال أنو.  ، تقريرا عن مناقشات الفريق في اليوم السابقبتقاسم المنافع والحصولاالتصال المعني 
النص حجم  من كثيرال لقذكر أن الفريق   و.ثالث خطوات التي اتبعها فريق االتصال المعني باالمتثالالمنهجية المكونة من 

.  ورقة عمل الستعمالها كأساس لهذه المناقشةقريبا ن رئيسي الفريق المتشاركين سيوزعان وأ إلى مرحلة التوحيد، نتقاللال
  .ستعدادهم للعمل يوم األحدالالمشاركين، واألمانة والمترجمين الفوريين وأعرب عن شكره إلى جميع 
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، والمكسيك )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(وقدم تعليقات ممثال البرازيل   - 99

  ).بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبي(
إلى اللغات الرسمية ورقات العمل  ةترجماألمانة أن  تشاغل أعرب عنه ممثل بوركينا فاصو، أعلنوردا على   - 100

  .اليوم التاليفي ستتاح لألمم المتحدة األخرى 
بليسي، الرئيس المشارك لفريق ، قدم السيد دو2009نيسان /ل أبري8الجتماع، المنعقدة في لاسعة تفي الجلسة الو  - 101

وقال إن مالحظاته عن العمل .  سم المنافع والحصول، تقريرا عن مناقشات الفريق في اليوم السابقاالتصال المعني بتقا
وقال إن مسائل كثيرة ظلت بين .  L.6 و UNEP/CBD/WG-ABS/7/L.5سري بالمثل على الوثيقتين تبشأن االمتثال 
.   المنافع قبل الوصول إلى اتفاق في اآلراءلحصول وتقاسمإن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في مسائل ا و،أقواس مربعة

  . على الوثيقتينينبغي إدخالهاوأشار إلى التغييرات الصياغية التي 
-UNEP/CBD/WG، وافق الفريق العامل على الوثيقة 2009نيسان / أبريل8، المنعقدة في ته التاسعةوفي جلس  - 102

ABS/7/L.5 من جدول األعمال، حسبما عدلها الرئيس 4- 3إطار البند ، التي تحتوي على نتائج عمل فريق االتصال في 
  . وبيرو)بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير( والبرازيل ،المشارك لفريق االتصال

-UNEP/CBD/WG، وافق الفريق العامل على الوثيقة 2009نيسان / أبريل8، المنعقدة في جلسته التاسعةفي و  - 103
ABS/7/L.6 من جدول األعمال، حسبما عدلها الرئيس 5- 3، التي تحتوي على نتيجة عمل فريق االتصال في إطار البند 

، ورهنا بأن تقوم )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في التفكير(المشارك لفريق االتصال والبرازيل 
  .التي أثارها ممثل مصراألمانة بتصحيح مشاكل الترجمة 

   ككل3اإلجراء المتخذ من جانب الفريق العامل بشأن البند 
، وافق الرئيسان المتشاركان على مقترحات 2009نيسان / أبريل5في الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في   - 104

 بإنشاء مجموعة واحدة من المعايير ،)تفكيربالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة في ال(ممثل البرازيل 
  .الخاصة بمسألة طبيعة النظام الدولي النصوص" لتعليق"

وسيعاد تصنيف الورقات غير الرسمية كوثائق عمل، بعد أول قراءة لها، على أن يبدأ العمل بالنصوص الموحدة   - 105
  .تصال المعني باالمتثالالصادرة عن فريق االتصال المعني بالهدف ومجال التطبيق، وفريق اال

  .ن الوفود الصغيرة من المشاركة التامة فيهاطلب ممثل هايتي أن تنظم جلسات فريق االتصال على نحو يمكّو  - 106
، أكد 2009نيسان / أبريل6المنعقدة في في الجلسة السادسة لالجتماع، وردا على شاغل أعرب عنه ممثل بيرو   - 107

عامل عدم عقد أكثر من اجتماعين بالتوازي معا، من أجل تمكين الوفود من تنظيم مشاركتها الرئيسان المتشاركان للفريق ال
  .وقال إن تنظيم العمل في اليوم سيترك لتقدير الرئيسين المتشاركين لكل فريق من أفرقة االتصال المعنية.  فيها

ممثل كندا إن المراحل الثالثة إلعداد النظام ، قال 2009نيسان / أبريل7وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في   - 108
توحيد النص التشغيلي المقدم؛ وإعطاء األطراف فرصة لوضع نصوص بين أقواس، وإدخال نص من : الدولي تشمل

التعليقات غير المحتفظ بها وإضافة نص بديل؛ وعملية التفاوض التي يمكن فيها لألطراف إدخال كلمات وعبارات وأفكار 
  .وضيح وتبسيط النظام بغية الوصول إلى توافق في اآلراءونص بديل لت

، أكد )بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد والمتقاربة التفكير(وبناء على طلب من ممثل البرازيل   - 109
  .الرئيسان المتشاركان أن المراحل الثالثة المشار إليها تشكل جزءا من المفاوضات
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  أخرى شؤون    -  4البند 

أعلن السيد يوخن فالسبارث، ممثال لرئيس مؤتمر ، 2009نيسان / أبريل3الجتماع، المنعقدة في ل ثالثةفي الجلسة ال  - 110
معروف الزميل الي ليبيريا، ولوفاة المفاجئة للسيد بن ترتور دوني، المدير التنفيذي لوكالة البيئة فا أنببحزن أعلن األطراف، 

اتفاقية التنوع التي عقدتها جتماعات ال وشارك في العديد من ا،عميقا بقضية التنوع البيولوجيزما التزاما تلكان مالذي 
حدادا االجتماع دقيقة صمت المشاركون في  دوني، والتزم التنفيذي رسالة عزاء ألسرة السيدوقد أرسل األمين . البيولوجي

  .على وفاة زميلهم
ه في الفريق العامل واألمانة ءزماللعن شكره ) ن المجموعة األفريقيةمتحدثا بالنيابة ع(أعرب ممثل ناميبيا و  - 111

 رسالة العزاء من األمين التنفيذي، التي أوصلها إلى العائلة، وطلب وأعرب عن امتنانه لتسلم.  تعازيهم في وفاة السيد دونيل
  .من جميع المندوبين استكمال المفاوضات بشأن النظام الدولي إشادة بذكرى صديقهم

مشروع ، أعلنت ممثلة النرويج أن حكومتها قدمت 2009نيسان / أبريل3في الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في و  - 112
ده ع برلمان السامي واعتم صياغته بالتشاور مت للبرلمان بشأن الحصول على المواد الجينية وتقاسم المنافع، تمقانون جديدا

  .هذا البرلمان باإلجماع
، ان للفريق العاملشاركت المانالرئيس، أعرب 2009نيسان / أبريل6سة السابعة لالجتماع، المنعقدة في في الجلو  - 113

إيطاليا على الزلزال الذي وقع أثناء الليل وسبب عددا كبيرا من الموتى إلى وفد  مابالنيابة عن الفريق العامل، عن تعازيه
  .عشرات اآلالف من المشردينو

، أعرب ممثل الجزائر عن تعازيه الخالصة 2009نيسان / أبريل8الجتماع، المنعقدة في لة في الجلسة التاسعو  - 114
  .لوفد إيطاليا على الزلزال الذي لحق ببلده

 التالي بالنيابة عن بالبيان ممثل البرازيل أدلى، 2009نيسان / أبريل8الجتماع، المنعقدة في لفي الجلسة التاسعة و  - 115
ولوجي الشديد والمتقاربة التفكير، بشأن المفاوضات الجارية في منظمة الصحة العالمية بخصوص البلدان ذات التنوع البي

  :والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرىسات اإلنفلونزا و فيرتبادل: الجائحة اإلنفلونزا لمواجهةإطار التأهب 
إلنفلونزا مواجهة التأهب لإدراكا منها بالمفاوضات الجارية في منظمة الصحة العالمية بشأن إطار ا"

 الصادر 28- 60لقرار لا وفق األخرى، فوائدت والحالى اللقاإل توص فيروسات اإلنفلونزا والتبادل: الجائحة
: ، ترى مجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد والمتقاربة التفكير ما يليعن جمعية الصحة العالمية

 القرار المذكور بالحقوق السيادية للدول على مواردها فيعتري، ج مع اتفاقية التنوع البيولوتمشيا
درج بناء على نالبيولوجية؛ وأن الفيروسات والكائنات المسببة لألمراض األخرى هي موارد بيولوجية وت

: إطار التأهب لمواجهة اإلنفلونزا الجائحة  نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وأن المفاوضات بشأنضمنذلك 
 مع أهداف تكون متمشيةوسات اإلنفلونزا والتوصل إلى اللحقات والفوائد األخرى، ينبغي أن تبادل فير

 1المادة (بالحقوق السيادية للدول على مواردها البيولوجية : اتفاقية التنوع البيولوجي، أي يجب أن تعترف
؛ وبهدف )1-15المادة ( تقرير حق الحصول على الموارد الجينية فيدول ل؛ وبسلطة ا)15والمادة 

 والفوائد الناتجة عن االستخدام التجاري نتائج البحث والتطويرفي المشاركة بصورة عادلة ومنصفة 
؛ وبتوفير إمكانية )7- 15المادة (واالستخدامات األخرى للموارد الجينية مع الطرف الذي يوفر تلك الموارد 

اس شروط منصفة وأكثر مالءمة، بما في ذلك الحصول على التكنولوجيا ونقلها إلى البلدان النامية على أس
تبادل : لن يخل إطار التأهب لمواجهة اإلنفلونزا الجائحةو). 2- 16المادة (ية والتفضيلية يسيرالشروط الت
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فيروسات اإلنفلونزا والتوصل إلى اللحقات والفوائد األخرى، أو يمنع نتائج المفاوضات بشأن الحصول 

  1."ية التنوع البيولوجيوتقاسم المنافع في إطار اتفاق
إعالن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد والمتقاربة ) متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية(أيد ممثل مصر و  - 116

  .التفكير
، وقعت األمانة مذكرة تفاهم مع شبكة نساء 2009نيسان / أبريل8الجتماع، المنعقدة في لفي الجلسة التاسعة   - 117

تنفيذ صلية المعنية بالتنوع البيولوجي في إقليم أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبي، من شأنها أن تيسر الشعوب األ
ومن المزمع تنظيم .   من االتفاقية15والمادة ) ي(8 مسائل تتعلق بالمادة بشأن ثالث سنوات لبناء القدرات تهااستراتيجية مد

وشكرت .   إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافمن اآلن الفترة  المنطقة فيقليمية وشبه إقليمية فيسبع حلقات عمل إ
  .األمانة حكومة أسبانيا على دعمها السخي

، مرفق البيئة العالميةالسيدة مونيك باربو، المسؤول الرئيسي األول لأن ئيسان المتشاركان للفريق العامل أعلن الرو  - 118
 مشاريع إقليمية ألفريقيا وأمريكا الالتينية وبلدان ةذج تعريف المشاريع المتعلقة بثالث وافق مؤخرا على نماأن المرفقأبلغت 

ي مجال الحصول  القدرات فء بشأن بنا،البحر الكاريبي، وجنوب شرقي آسيا والمحيط الهادئ، مع مشروع قطري للهند
 الحصول وتقاسم دعم بناء القدرات في مجالفي سيستمر مرفق البيئة العالمية وأضافت أن هناك ثقة بأن .  وتقاسم المنافع

  .ة التنوع البيولوجي في فترة التزود الخامس لموارد المرفقيتيجالمنافع في استرا
   اعتماد التقرير   -  5البند 

  مشروع تقرير، قدم السيد داماسو لونا، المقرر،2009نيسان /أبريل 8 فيالمنعقدة  ،الجتماعل تاسعةالفي الجلسة   - 119
لة واعتمد مشروع التقرير بصيغته المعد.    وشكر األمانة على عملها القيم.(UNEP/CBD/WG-ABS/7/L.1) ماعاالجت

لى النص إإلضافات الضرورية ن للفريق العامل، سيقوم بإدخال اع الرئيسين المتشاركيعلى أساس الفهم بأن المقرر، م
  .سير العمل في الجلستين التاسعة والختاميةليعكس 

، أكد الرئيسان المتشاركان للفريق العامل أن 2009نيسان / أبريل8ي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في فو  - 120
 من 5- 3 إلى 1-3 التي تتضمن نتائج عمل أفرقة االتصال في إطار البنود من UNEP/CBD/WG-ABS/7/L.2-6الوثائق 

عها في مرفق واحد لتصبح جزءا ال يتجزأ من تقرير ها الفريق العامل، سيتم تجميوافق عليجدول األعمال، وحسبما 
وسيشكل األساس للمفاوضات المستقبلية بشأن هذه .  9/12وسيتبع المرفق نفس شكل المرفق األول بالمقرر .  االجتماع

األساس ، والمسائل في االجتماع الثامن للفريق العامل بالنسبة لكل من االمتثال، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع والحصول
  .لالجتماع التاسع بالنسبة للهدف ومجال التطبيق

، الصادر عن مؤتمر 9/12 من المقرر 10 و9كما أكد الرئيسان المتشاركان للفريق العامل أنه، تمشيا مع الفقرتين   - 121
ة والمحلية، األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلي ىتدعسوف األطراف في االتفاقية، 

 حسبما يكون األمر مناسبا، بالعالقة إلى ، بما في ذلك نص تشغيلي،وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء ومقترحات
الطبيعة، :  التي لم يتم معالجتها في االجتماع الحالي، وهي9/12 المقررمذكورة في المرفق األول بالعناصر الرئيسية ال

 التعليقات بخصوص العناصر الرئيسية ستندوينبغي أن ت.  طة بالموارد الجينية، وبناء القدراتوالمعارف التقليدية المرتب

                                                              
لدان ذات التنوع البيولوجي الشديد والمتقاربة التفكير في هـذا اإلعـالن            تجري مشاورات حالية بخصوص إشتراك جميع الب         1

  .وتشترك الصين أيضا في المشاورات
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بهذا مرفق اللى إ ستندأن ت، )أي التقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول واالمتثال(المطروحة في االجتماع الحالي 

  .التقرير
   اختتام االجتماع    -  6البند 

ويجب أن تبين الرسالة .  على الفريق العامل إرسال رسالة عن التقدم الطيب الذي تم إحرازهأن ثل الجزائر قال مم  - 122
 أعضاء الفريق قال إنو.  أفضل نص ممكنالخروج بدة، وعن المواقف المتشد االبتعادروح الوصول إلى حل وسط و

  .الكثيرا وعمل التعاوني أن يحقق للجميع ويمكن باليواجهون موقفا يحقق مكاسبالعامل 
تقدم في  بطء الإزاء بخيبة أمل تشعرإن المجموعة األفريقية ) بالنيابة عن المجموعة األفريقية(قال ممثل مصر و  - 123

وهو أمر ة، بالبيئ ال عالقة لها إلى جعل االتفاقية تابعة لصكوك اوذكر أن هناك اتجاه. الجولة األولى من المفاوضات
 التنوع البيولوجي، لنضوب السريعمعدل في ضوء الهداف االتفاقية الثالثة، و الوثيق بين أفي ضوء الترابط مؤسف

مع ما يترتب عليه من إسهام والتركيز المنخفض على االستخدام المستدام للموارد والبحوث العلمية بشأن التنوع البيولوجي 
يمكن معالجتها ال الثة عالمية في طبيعتها ووأضاف أن العقبات أمام تحقيق أهداف االتفاقية الث.  لتخفيف من وطأة الفقرفي ا
 األطراف إضفاء الطابع القطاعي على النظام الدولي وتوسيع استثناءاته ولألسف، اختارت بعض.  هج دوليمن خالل نإال 

االتفاقية وتتعارض مباشرة مع التزام هذه أحكام وتتعارض هذه الطريقة مع .  يصبح فيها صكا فارغايمكن أن إلى نقطة 
 هأملأعرب عن و.   للتنوع البيولوجيلالتفاقية برمتها  القيمة المضافةمما يشكك في ،بأهداف االتفاقية الثالثةنفسها ألطراف ا

 نظام دولي فعال  إقامة وذلك عن طريق، االتفاقيةنقاذ إلاأن تعيد األطراف المعنية النظر في موقفها وتبذل جهدا منسقفي 
  .االتفاقية نفسهامثل  القانوني املزله صفة االيكون 
  : التقريرإلى البيان التالي ضافةطلب ممثل فنزويال إو  - 124

إن جمهورية فنزويال البوليفارية تدرك بوضوح مسؤوليتها تجاه األجيال القادمة في االلتزام باألهداف "
ا لعملية التفاوض ولذلك، فنحن نعرب عن تأييدن.  سياسيةال وذلك كإثبات إلرادتها ،الطويلة األجل لالتفاقية
العادل والمنصف للمنافع والتوزيع ى اعتماد نظام دولي بشأن الحصول ، إل2010التي تقود، بحلول عام 

  .المستمدة من استعمال الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
سي التفاقية التنوع البيولوجي بالنسبة لحفظ التنوع وتدرك جمهورية فنزويال البوليفارية الدور الرئي"

البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
  .الجينية

 في عام ،وبعد مفاوضات مكثفة في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، المعقود في كوريتيبا، البرازيل"
قدمت بلدنا اقتراحا لتحقيق التقدم نحو الوصول إلى هذا الموضوع في شكل فقرة سأتلوها حرفيا ، 2006

  .UNEP/CBD/COP/8/WG.1/CRP.12/Add.1والتي ترد في وثيقة الفريق العامل 
  ،إن مؤتمر األطراف"

(...)"  
مـا يتعلـق   ا رئيسيا في دعم عمل الجمعيـة العامـة في     ر بأن التفاقية التنوع البيولوجي دو     يدرك "

 من خالل التركيز على توفير المعلومـات  ،بالمناطق المحمية البحرية خارج حدود الوالية الوطنية     
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 ،التقنية والمشورة ذات الصلة بـالتنوع البيولـوجي البحـري      المعلومات  العلمية، وحسب المالئم،    

  2010.2 هدف عام تحقيقي وتحوطم االيكولوجي والنهج الاوتطبيق نهج النظ
، كـان هنـاك     2008 المعقود في بون في عام       ، على ذلك، في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف       وعالوة"

اعتراف بوجود عملية للنقاش بشأن الحفظ واالستخدام المستدام للموارد البيولوجية فـي المنـاطق البحريـة        
حري والـساحلي،   التنوع البيولوجي الب   (9/20الخارجة عن حدود الوالية الوطنية، حسبما ورد في المقرر          

  ).الفقرة الخامسة من الديباجة
وينبغي التنويه بأنه ال يوجد حتى اآلن صك قانوني دولي لتنظيم الموارد الجينية البحريـة خـارج حـدود                   "

ومع ذلك، هناك مناقشة جارية في الجمعية العامة لألمم المتحدة حول ما ينبغي أن يكـون                .  الوالية الوطنية 
 ،لتغطية هذه الموارد الجينية، ولهذا السبب، ينبغي عدم استبعادها من النظـام الـدولي             عليه النظام القانوني    

 ألن ذلك سـيكون بمثابـة       ،طالما لم توضح الجمعية العامة لألمم المتحدة المناقشة الدولية حول هذه القضية           
  .إصدار حكم مسبق على أي قرار من هذا المحفل العالمي

زويال البوليفارية ما زالت على موقفها من أن مجال النظام الدولي بشأن ولهذه األسباب، فإن جمهورية فن"
  ."الحصول وتقاسم المنافع ينبغي أن يشمل الموارد الجينية البحرية خارج حدود الوالية الوطنية

التالي في  إدراج البيان ،بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبيمتحدثا  ،طلب ممثل هايتيو  - 125
  :التقرير

على  وحسن ضيافته على باالمتنان للبلد المستضيفر مجموعة أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبي عتش"
  .معبد التنوعالتي هي فرصة لالجتماع في مقر اليونسكو، ال إتاحة هذه

على صال على جهودهم ووتشكر المجموعة أيضا األمانة والرئيسين المتشاركين للفريق العامل وألفرقة االت"
لسابع الجتماع اا اها في نهاية هذأن نحصل علينا استطعالعمل المتفاني الذي قاموا به إلعطائنا النتائج التي 

  .لفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافعل
 دولي ملزم وتود مجموعة أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبي أن تعيد التأكيد على دعمها إلعداد نظام"

وتعيد مجموعتنا .   لمفاوضاتنا في المستقبلاأساسشكل قانونا ويسرها أن نتائج االجتماع الحالي يمكن أن ت
  .التأكيد على إرادتها السياسية للمساهمة في إنجاح الجوالت القادمة من المفاوضات

ات، عقبيق إلى ناغويا مليء بالومجموعة أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبي على إدراك تام بأن الطر"
ة الحسنة من جميع الذين يؤمنون بشدة بأن النيوتدعو بالتالي إلى روح من اإلرادة وحسن النية من جانب 

  ".ألبنائناا يكون فخرد العالم في ناغويا بصك قوي للتنمية المستدامة  يمكن أن تزو،جانبنا جميعا
بالنيابة عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد والمتقاربة (لبرازيل أدلى ببيانات أيضا ممثلو الجزائر، او  - 126

بالنيابة عن المجموعة (، ناميبيا )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(، كوبا، الجمهورية التشيكية )التفكير
  ).بالنيابة عن مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية( وأوكرانيا ،)األفريقية

  .(IIFB) لى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيأدو  - 127
  .أدلى ببيان أيضا األمين التنفيذيو  - 128

                                                              
 . الصادر عن مؤتمر األطراف8/24 من المقرر 42 الفقرة باعتبارههذا النص اعتمد بعد ذلك .  مالحظة من األمانة   2
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هو  –ه هيكل نص مهم لي، وترتب عالفريق قد أحرز تقدما طيبان إقال الرئيسان المتشاركان للفريق العامل و  - 129

، عند االنتهاء من النص التشغيلي بشأن جميع العناصر الرئيسية للنظام الدولي قادم ال إلرساله إلى اجتماع– "مرفق باريس"
ات اإلقليمية وفيما بين اإلقاليم جتماع بين االيةالتحضيرالجوالت  إلى أن اوأشار.   توحيده في االجتماع التاسعلمن أج

  .بيئة والمؤسسات األخرى والمانحين كانت مشجعةة بشكل متزايد، وأن المناقشات مع برنامج األمم المتحدة للحيويأصبحت 
والتي تتمثل في تأمين قيام  مؤتمر األطراف التي حددها للمهمة  الكاملواختتم الرئيسان المتشاركان بإعادة تأكيد تفانيهما

  . عمله في أقرب وقت ممكنبإتمامالفريق العامل 
 8مساء يوم من  7:40وح العضوية المخصص في الساعة أعلن اختتام االجتماع السابع للفريق العامل المفتو  - 130
  .2009 نيسان/أبريل
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  المرفق

  4، 3النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع
      الهدف-أوال 

من اتفاقية ] 2- 19 و16و [15و) ي(8و] 3و] [1[إن الهدف من النظام الدولي هو التنفيذ الفعال ألحكام المواد 
  :يق أهدافها الثالثة عن طريقالتنوع البيولوجي وتحق

الموارد الجينية، ] الموارد البيولوجية[على ] بطريقة مالئمة] [بطريقة تتسم بالشفافية[الحصول ] تنظيم] [تيسير[[ •
لالستخدامات [؛ ]من خالل إطار تنظيمي يتسم بالشفافية[ ]التي تحتوي على مواد جينية] [ومنتجاتها] [ومشتقاتها[

العتراف بالحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية وبسلطة الحكومات الوطنية في تقرير السليمة بيئياً مع ا
 ]؛.]حق الحصول على الموارد الجينية وبخضوع الحصول للتشريع الوطني

] الموارد البيولوجية[العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الفعال وللتقاسم ] تهيئة الظروف المالئمة[ضمان  •
 وما يرتبط بها من معارف تقليدية؛] ومنتجاتها] [ومشتقاتها[الموارد الجينية، 

أو ما يرتبط بها من / و]ومشتقاتها[الموارد الجينية، ] الموارد البيولوجية[منع سوء تخصيص وسوء استخدام [ •
 ]؛معارف تقليدية

] القوانين والمتطلبات الوطنية] [لي، وللنظام الدو] [في البلدان التي تستخدم الموارد[االمتثال ] دعم] [ضمان[[ •
، بما في ذلك الموافقة ]]في البلدان التي تقدم الموارد[لإلطار التنظيمي المحلي الخاص بالحصول وتقاسم المنافع [

الذي يقدم هذه الموارد أو الطرف الذي ] لبلد المنشأ] [للبلد[المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، 
 ]؛]على هذه الموارد وفقاً ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجيحصل 

، بما في ذلك حقوق ]جميع الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية] [جميع الحقوق على هذه الموارد[مع مراعاة [
، حسبما ] [األصليةوإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب ] [رهناً بالتشريع الوطني[المجتمعات األصلية والمحلية، 

  ]].يكون مالئماً

      مجال التطبيق-ثانياً 
 ،الجينيـة المـوارد   ] ،الموارد البيولوجية [] جميع[يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على           -1

لـسالت  من الكائنـات والتس ] ، فضال عن مسببات األمراض المحتملة    [بما في ذلك الفيروسات ومسببات األمراض األخرى        [
ـ  خداماتالمنافع الناشئة عن االسـت    و] [والمنتجات] [والمشتقات،[] الجينية بغض النظر عن منشئها     ات خدام واالسـت  ة التجاري

وفقـا  [] التي تشملها اتفاقية التنوع البيولوجي    [ ]المرتبطة بها [التقليدية  ممارسات  البتكارات و االون المعارف   فضال ع  ]األخرى
 ]اتفاقية التنـوع البيولـوجي  في وفقا لألحكام ذات الصلة ] [عابرة للحدود ية الوطنية وذات طبيعة     وتخضع للوال )] [ي(8للمادة  

 .]وبدون اإلخالل بااللتزامات الدولية األخـرى     ] [وذات الدعم المتبادل  ] [ذات الصلة ] [مع مراعاة االلتزامات الدولية األخرى    [
  .]نواع المهاجرة التي تتواجد ألسباب طبيعية في أراضي األطرافويطبق النظام الدولي أيضاً على الموارد الجينية لأل[

  : ما يلي، يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على1رهنا بأحكام الفقرة   -2[

                                                              
  . في هذه الوثيقةة المستنسخ9/12األول بالمقرر المرفق في  العناوين، تم تظليل التسهيل الرجوع إليه   3
 .يشار إلى النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع في هذا النص بدون اإلخالل بطبيعة النظام الدولي   4
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الناشـئة عـن االسـتخدامات التجاريـة        ] ونقل التكنولوجيا، ] تمويل[بما في ذلك الحصول على      [ المنافع    )أ([

 ] بعـد  الموارد الجينية التي تم الحصول عليهـا      [] والمنتجات] [والمشتقات] [الموارد البيولوجية ] [عن] [رىواالستخدامات األخ 
  ؛]اتفاقية التنوع البيولوجي] [النظام الدولي [] مفعولسريان] [التاريخ الفعلي لبدء[ ]والمعارف التقليدية المرتبطة بها[

جديدة ناشئة عن االستخدامات التجارية واالستخدامات األخرى       والمنافع من استعماالت    [المنافع المستمرة     )ب[(
التي تم الحصول عليهـا  وما يرتبط بها من معارف تقليدية،  ] والمشتقات[،  ]والمنتجات[،  ]للموارد البيولوجية [للموارد الجينية،   

امات األخرى قبل سريان مفعـول       الناشئة عن االستخدامات التجارية واالستخد     .]اتفاقية التنوع البيولوجي  مفعول   سريان   قبل
  ].اتفاقية التنوع البيولوجي

جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبحوث والتكنولوجيا الناشئة عن استخدام جميع الموارد الجينيـة،                )ج[(
  ]]ة والمحليةوما يرتبط بها من معارف تقليدية لدى المجتمعات األصلي] ومنتجاتها[، ]ومشتقاتها[، ]والموارد البيولوجية[

  : ما يليال يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على  -3
  ]الموارد الجينية البشرية؛[  )أ(
قبـل سـريان    [التي تم الحصول عليهـا      ] والمنتجات] [والمشتقات[الموارد الجينية   ،  ]الموارد البيولوجية [[  )ب(

على أساس الفهم بـأن أي التزامـات   ] [؛]أو قبل بدء سريان النظام الدولي   []]بالنسبة للطرف [مفعول اتفاقية التنوع البيولوجي     
  .]]إضافية بموجب النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع لن تطبق بأثر رجعي

التي يقرر الطرف تقديمها أو الحفـاظ  ] والمنتجات] [أو المشتقات/و[د الجينية رالموا، ]الموارد البيولوجية [[  )ج(
أو تقاسم للمنافع، شريطة االحترام الكامل لحقوق هذا الطرف على هذه الموارد البيولوجيـة،             / شروط للحصول و   عليها بدون 

  ]] والمنتجات] [أو المشتقات/و[والموارد الجينية، 
المعاهدة الدوليـة   ] مشمولة في الموارد الجينية ال  ] [ة في المرفق األول من    مذكورال[] المحاصيل[] األنواع[[  )د(

   ]؛] المذكورةأغراض هذه المعاهدةآخر بخالف  لغرض عملما لم تست[ألغذية والزراعة للموارد الوراثية النباتية ابشأن 
لمعاهـدة الدوليـة   الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تم الحصول عليها بموجب النظام المتعدد األطراف التابع ل    [

 والموارد الوراثية النباتية األخرى لألغذية والزراعة، التي يقـرر طـرف            ذية والزراعة  الوراثية النباتية لألغ   د الموار بشأن
والموارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة      . متعاقد في تلك المعاهدة أنها تخضع لالتفاق الموحد لنقل المواد بموجب تلك المعاهدة            

سسة دولية أخرى بموجب أحكام االتفاق الموحد لنقـل  والزراعة التي تم نقلها من جانب مركز دولي للبحوث الزراعية أو مؤ   
المواد وفقاً لالتفاقات المبرمة بين مجالس إدارة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمراكـز                 

  .]الدولية للبحوث الزراعية والمؤسسات الدولية األخرى
 الموارد الجينيـة البحريـة     ] بما في ذلك   ]والمنتجات[،  ]والمشتقات [جينية،الموارد ال ] الموارد البيولوجية [[[  )ه(

  ]المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية؛الموجودة في [
المنطقة المشمولة بمعاهـدة    الموجودة في   ] والمنتجات] [والمشتقات[الموارد الجينية   ،  ]الموارد البيولوجية [[  )و(
أو منطقة اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحيـة فـي   ] [ درجة جنوبا60لواقعة جنوب خط العرض    ، وهي المنطقة ا    [أنتاركتيكا
  ]؛]أنتاركتيكا

  ]السلع التي يتم االتجار بها؛[  )ز(
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أو ما يـرتبط  ] والمنتجات[، ]والموارد البيولوجية التي تحتوي عليها] [ ومشتقاتها،[تبادل الموارد الجينية،   [  )ح(

  .] ة لدى المجتمعات األصلية والمحلية الستهالكها الذاتي استناداً إلى ممارساتها العرفيةبها من معارف تقليدي
  .]االستخدامات المحددة لمسببات األمراض[  )ط(
إمكانية والسماح بتنفيذ و  ] [الحترام] المرونة[[ينبغي أن يوفر النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع          [  -4

ولن يطبق النظام الـدولي بـشأن       [].] بشأن الحصول وتقاسم المنافع    اتخصصأكثر  ] [قائمة وأخرى دولية   نظم   ]مواصلة إعداد 
إذا كانت هناك نظم دوليـة      ] إذا قرر ذلك مجلس إدارة النظام الدولي، وبقدر ما يقرره ذلك المجلس،           [الحصول وتقاسم المنافع    

ام الدولي ما يمنع إعداد اتفاقات حكومية دولية تتعلـق          ليس في النظ  .] [أخرى أكثر تخصصا وسارية للحصول وتقاسم المنافع      
التـي تحقـق أهـداف    ] أنها تحقق] [إذا قرر مجلس إدارة النظام الدولي،    [بالحصول وتقاسم المنافع، واالعتراف بها وقبولها،       

  .]اتفاقية التنوع البيولوجي وتتماشى مع أحكام النظام الدولي
  ]أو[

ذات ] األخـرى [والمعاهدات الدوليـة   بشأن الحصول وتقاسم المنافع     النظام الدولي   ] تفسير وتطبيق ] [ينبغي] [يجب[[  
وخالل تنفيذ ومواصلة تطوير النظام الدولي، ينبغي إيـالء اهتمـام           . ]وبشكل يكفل الدعم المتبادل فيما بينها     [الصلة بالتجانس   

المـوارد  ] المـوارد البيولوجيـة   [ بالحصول على    فيما يتعلق ] األخرى[خاص باالتفاقات المتعددة األطراف الحكومية الدولية       
بطريقة ال تتعارض مع أهداف اتفاقية التنوع البيولـوجي  [وما يرتبط بها من معارف تقليدية       ] والمنتجات] [والمشتقات[الجينية  

  ].]والنظام الدولي
  ]أو[

مـع المعاهـدات الدوليـة       انسبالتجبشأن الحصول وتقاسم المنافع     النظام الدولي   ] تفسير وتطبيق ] [ينبغي] [يجب[[
  .]]وبشكل يكفل الدعم المتبادل فيما بينها[ذات الصلة بشأن الحصول وتقاسم المنافع ] األخرى[

النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع بالتجانس مع المعاهـدة          هذا  ] تفسير وتطبيق ] [ينبغي] [يجب[[  -5
تنفيـذهما  ] من أجل ضمان[، ]وبشكل يكفل الدعم المتبادل فيما بينهما [ة والزراعةالموارد الوراثية النباتية لألغذي  الدولية بشأن   

  .على نحو فعال وواف ومتماسك
5-1-  ]]  المـوارد الوراثيـة    بأن النظام المتعدد األطراف المنشأ بموجب المعاهدة الدولية بـشأن           ] األطراف[تقر

ل وتقاسم المنافع بالنسبة للمحاصيل المذكورة فـي تغطيـة النظـام            ترتيبات الحصو ] ينظم] [يحكم [النباتية لألغذية والزراعة  
  .]المتعدد األطراف، وفقا للقرارات التي اتخذها مجلس إدارة تلك المعاهدة

النظام الدولي العالقة بين اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدوليـة بـشأن   هذا  أن يعزز   ] ينبغي] [يجب[  -5-2
  . من أجل تطوير التعاون الذي تنص عليه هذه المعاهدةية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية النبات

بـشأن  المعاهـدة الدوليـة     التأكيد على أن الموارد الجينية المذكورة في المرفق األول ب         ] األطراف[تعيد  [  -5-3
ينظمها النظـام المتعـدد      والتي تستعمل ألغراض أخرى بخالف األغراض التي         الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة    

  .]]األطراف لتلك المعاهدة تخضع للتدابير الوطنية التشريعية أو اإلدارية أو السياسية
األعمـال ذات الـصلة   [مع ] وبدون االزدواج[ينفذ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع بالتجانس  [  -6

 لمـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة         ، لجنة ا  بما فيها، ضمن منظمات أخرى    [والمعاهدات األخرى   ] للمنظمات[
(CGRFA)    ،لحماية األصناف الجديدة من النباتات الدولي حاداالتو[ التابعة لمنظمة األغذية والزراعة  )UPOV(، [المنظمـة  و
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، والمنظمـة   (IPPC)ت  ، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتا    (WHO)ومنظمة الصحة العالمية     ،(WIPO) العالمية للملكية الفكرية  
 ]].](ILO)ومنظمة العمل الدولية . [(OIE)العالمية لصحة الحيوان 

  العناصر الرئيسية    - ثالثاً
  التقاسم العادل والمنصف للمنافع    -ألف 

  5الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  )1
حقيقه إال بعد منح حق الحصول على الموارد الجينية  أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع ال يمكن تإذ يدرك[   

  ]}فقرة في الديباجة{
من االتفاقية تنص على أن يكون الحصول على الموارد الجينية رهناً بالموافقة المسبقة ) 5(15 بأن المادة  وإذ يذكر[  

  ]}فقرة في الديباجة{اقد خالف ذلك عن علم من الطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد الجينية، إال إذا قرر هذا الطرف المتع
من االتفاقية تنص على أن تتخذ األطراف المتعاقدة تدابير لضمان الحصول، ) 4(15 بأن المادة  أيضاًوإذ يذكر[  

  ]}فقرة في الديباجة{حيثما يتم، على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة 
] مواردها الجينية[قة عن علم للحصول على الموافقة المسب] بالنسبة لألطراف التي تشترط[  )أ(  -1[

] ينبغي] [يجب[، حيثما ينطبق األمر، ]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و] [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [مواردها البيولوجية[
ذي حصل على لبلد المنشأ أو الطرف ال] [للطرف] [وفقاً لمتطلبات الحصول وتقاسم المنافع[الحصول على الموافقة المسبقة 

أو ما /و] [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[الذي يقدم هذه الموارد ] وفقاً ألحكام االتفاقية] [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[الموارد الجينية 
إال إذا ]] ،}...{، حسبما هو محدد في ] [الوطنية المختصة لديه) السلطات(من خالل السلطة ] [يرتبط بها من معارف تقليدية

  .الطرف خالف ذلكقرر هذا 
للبلد الذي تقيم فيه ] أو متطلبات/أو قواعد و/و[على المستخدمين، رهنا بالتشريع الوطني ] ينبغي] [يجب[  )ب[(  

والقوانين العرفية الخاصة ] األصلية والمحلية[القانون الدولي، وبروتوكوالت المجتمعات ] [األصلية والمحلية[هذه المجتمعات 
، والذي تقع فيه المعارف واالبتكارات والممارسات التي يسعى إلى الحصول عليها ]تمعات المحليةبالشعوب األصلية والمج

، الحصول على الموافقة المسبقة عن علم من ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [والموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[والمرتبطة 
من ) ي(8معارف واالبتكارات والممارسات التقليدية، وفقا للمادة أو المحلية الحائزة على هذه ال/و] األصلية[المجتمعات 

الموارد [وينبغي أيضاً الحصول على هذه الموافقة فيما يتعلق بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على . [االتفاقية
  ].]]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الجينية

الموافقة [أن تستند ] ينبغي] [يجب] [اف في تشريعاتها وقواعدها الوطنية على أنهيجوز أن تنص األطر[[  )ج(  
أو ما /و []ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[] والموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[إلى االستخدامات المحددة ] المسبقة عن علم

] ينبغي] [ويجب].] [المتفق عليها بصورة متبادلةبموجب الشروط [التي منحت لها الموافقة ] يرتبط بها من معارف تقليدية
] ، ومشتقاتها[ ]مواردها البيولوجية] [مواردها الجينية[على األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول على 

النص بوضوح على االستخدامات ] وينبغي] [ويجب.] [[أن تنص بوضوح على االستخدامات المسموح بها] ومنتجاتها[

                                                              
 مـن المرفـق األول   )2(-1-باء-هناك أيضاً قسم بشأن الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع في القسم ثالثا    5
 .9/12مقرر بال
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الحصول على موافقة مسبقة أخرى قبل إجراء تغيير في االستخدامات أو في حالة ] وينبغي] [ويجب[لمسموح بها ا

  ]].غير المشمولة في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة[االستخدامات األخرى غير المتوقعة 
ة حسبما هو محدد في مراعاة االحتياجات الخاصة لبحوث التصنيف والبحوث المنتظم] ينبغي] [يجب[  )د(

  .]المبادرة العالمية للتصنيف
] مواردها الجينية[التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول على [ على األطراف ]ينبغي] [يجب[  - 2

ق على النص في الشروط المتف] لتشجيع المقدمين والمستخدمين[اتخاذ تدابير ]] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [مواردها البيولوجية[
] الموارد الجينية[على التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام ] حسبما هو مالئم،[عليها بصورة متبادلة، 

، مع االعتراف بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع ال يمكن تحقيقه إال ][.] [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية[
  ]].ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [لموارد الجينيةا[بعد منح حق الحصول على 

، [، ]المالئمة[على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسية ] ينبغي] [يجب[  - 3
تخدامات األخرى بهدف تقاسم نتائج البحث والتطوير والمنافع الناشئة عن االستخدام التجاري واالس] حسبما هو مناسب،

أو الشعوب /و] [الطرف المتعاقد[بصورة عادلة ومنصفة مع ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[
بلد المنشأ أو الطرف الذي حصل على ] [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [التي تقدم هذه الموارد] [األصلية والمجتمعات المحلية

للطرف ] [أن يكون هذا التقاسم رهناً بالموافقة المسبقة عن علم] وينبغي] [ويجب]. [[نية وفقاً ألحكام االتفاقيةالموارد الجي
بلد المنشأ أو [، ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [التي تقدم هذه الموارد] [أو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية/و] [المتعاقد

، إال إذا قرر هذا الطرف خالف ذلك وعلى أساس شروط ] وفقاً ألحكام االتفاقيةالطرف الذي حصل على الموارد الجينية
  .متفق عليها بصورة متبادلة

  :أن يتخذ كل طرف متعاقد التدابير التالية] يجوز[ ]ينبغي] [يجب[  - 4
 نحو] بالتزاماتهم] [بأية التزامات[وضع آليات لتوفير معلومات إلى المستخدمين المحتملين تتعلق   )أ[(

 ]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و[] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[الحصول على 
  ]؛]داخل الوالية الوطنية لهذا الطرف[

] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[إدخال قواعد تشترط امتثال مستخدمي   )ب[(
البروتوكوالت العرفية والقوانين [بلد المنشأ ] /أو، حيثما يكون مالئماً،[الذي يقدم الموارد ] للبلد] [في البلد[شريع الوطني للت

والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي منح على أساسها ] العرفية ذات الصلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
] ، ومشتقاتها[بات المتعلقة بالتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد حق الحصول، بما في ذلك المتطل

  ].]ومنتجاتها[
  بصورة متبادلةشروط متفق عليها التي سيتم تقاسمها على أساس المنافع   )2

 الحصول، لضمانمن االتفاقية تنص على أن تتخذ األطراف المتعاقدة تدابير ) 4(15بأن المادة   أيضاًإذ يذكر[ 
  ]}فقرة في الديباجة{ بصورة متبادلة شروط متفق عليها سعلى أسايتم ، عند منحه

من االتفاقية، يجب أن يستند التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ) 7(15 بأنه وفقاً للمادة  أيضاًوإذ يذكر[ 
تفق عليها بصورة متبادلة حسبما يحددها مقدم االستخدام التجاري واالستخدامات األخرى للموارد الجينية إلى شروط م

  ]}فقرة في الديباجة{ومستخدم الموارد 



UNEP/CBD/WG-ABS/7/8 
Page 27 

 
أو / بأن تقاسم المنافع على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة قد يشتمل على منافع نقدية ووإذ يعترف [
 ]}فقرة في الديباجة{غير نقدية 

على تدابير لضمان التقاسم العادل ]  الوطنيفي تشريعه[أن ينص كل طرف ] يجوز] [ينبغي] [يجب[[  - 1
أو ما يرتبط بها /، و]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 

افقة المسبقة عن إدراج هذه التدابير في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والمو] وينبغي] [ويجب. [[من معارف تقليدية
مواردها ] [مواردها الجينية[على األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول على ] وينبغي] [ويجب.]] [[علم

نص في الشروط المتفق عليها العلى اتخاذ تدابير لتشجيع المقدمين والمستخدمين ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية
موارد ال] [موارد الجينيةال[ التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام على هو مالئم، ، حسبمابصورة متبادلة

منح حق أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع ال يمكن تحقيقه إال بعد االعتراف ب، مع ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها []البيولوجية
كل طرف [على ] وينبغي] [ويجب]]. [[ومنتجاتها] [، ومشتقاتها [].الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[الحصول على 

، حسبما هو مالئم، ] [التشريعية أو اإلدارية أو السياسية[، اتخاذ التدابير )7(15، وفقاً للمادة ]األطراف المتعاقدة] [متعاقد
ئة عن االستخدامات التجارية للمنافع الناش] لضمان التقاسم العادل والمنصف] [بهدف التقاسم بصورة عادلة ومنصفة

الطرف المتعاقد ] [بلد المنشأ[، مع ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[واالستخدامات األخرى 
  .] على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة] ويجب أن يكون هذا التقاسم] [. الذي يقدم هذه الموارد

 النص على شروط التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف ]ينبغي] [يجب[  -2[
في الشروط ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [بالموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[واالبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة 

والت المجتمعات والقوانين العرفية ذات الصلة بالشعوب ، بروتوك] [، وفقاً للتشريعات الوطنية[المتفق عليها بصورة متبادلة 
  ]:األصلية والمجتمعات المحلية

بين المستخدمين والسلطة الوطنية للبلد الذي ) بين المجتمعات األصلية أو المحلية والمستخدمين؛ أو ب  )أ[
  ].] يقدم الموارد، مع مشاركة فعالة للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية

] مواردها الجينية[التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول على [على األطراف ] ينبغي[] يجب[  - 3
الموارد ] [الموارد الجينية[لتشجيع مقدمي ومستخدمي ] [لضمان[اتخاذ تدابير ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [مواردها البيولوجية[

  ]:يلي عند وضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، على مراعاة ما ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية
الكتالوجات الخاصة باالستخدامات التقليدية /في هذه الشروط واستخدام قوائم الجرد] نموذجية[إدراج بنود   )أ[(

لتي تم إعدادها والمنافع النقدية وغير النقدية ذات الصلة ا] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[
  ]؛}...{وفقاً 

  تقاسم نتائج البحث والتطوير؛   )ب(
  الحصول على التكنولوجيا التي تستخدم هذه الموارد ونقل هذه التكنولوجيا؛  )ج(
في ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية] [لبلد منشأ] [لمقدمي[المشاركة الفعالة   )د(

  والمستخدم؛] بلد المنشأ] [المقدم[أو تيسير اإلعداد المشترك ألنشطة البحث بين / وأنشطة البحث
  .]مبادئ بون التوجيهية  )ه([
 من مبادئ بون التوجيهية عند إعداد الشروط المتفق عليها 44مراعاة عناصر الفقرة ] ينبغي] [يجب[  -4[

  .]بصورة متبادلة
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وقد تشتمل الشروط المتفق . ط متفق عليها بصورة متبادلةيجب أن يتم تقاسم المنافع على أساس شرو  -5[

عليها بصورة متبادلة، على جملة أمور منها، وقت ومقدار وظروف هذا التقاسم وخصائصه األخرى وفقاً للقانون الوطني 
وفي . ف بهغير أن وجود شروط متفق عليها بصورة متبادلة ال يمثل أساساً لرفض تقاسم المنافع أو عدم االعترا. الساري

وإذا رفض المستخدم إبرام . هذه الحاالت، يجب على األطراف المتعاقدة تشجيع الوصول إلى اتفاق بين األطراف المتنازعة
اتفاق، أو إذا فشلت األطراف في الوصول إلى مثل هذا االتفاق، تتخذ السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي 

ويجب أن يراعي القرار الحقوق والمصالح الشرعية للطرفين ويجب أن يصدر في . تنفيذرفعت فيه الدعوى قراراً واجب ال
  .]الوقت المناسب، ويتبع اإلجراءات القانونية السليمة، وأن يتسم بالشفافية وعدم التمييز ويجب إعالنه للجمهور

  أو غير النقدية /المنافع النقدية و  )3
أو غير / متفق عليها بصورة متبادلة قد يشتمل على منافع نقدية و أن تقاسم المنافع على أساس شروطإذ يدرك[

 ]}فقرة في الديباجة{نقدية 

أن يشتمل تقاسم المنافع، بقدر اإلمكان، ] لتشجيع] [لضمان[على األطراف اتخاذ تدابير ] ينبغي] [يجب [[  - 1
أو ما يرتبط بها من /، و]ومنتجاتها] [شتقاتها، وم] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية] [على جميع أشكال استخدامات[

  .]معارف تقليدية
ويشتمل النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على قائمة إشارية للشروط المتفق عليها بصورة [  - 2

ير النقدية التي أو غ/أن تحدد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة أنواع المنافع النقدية و] ينبغي] [يجب] [ويجوز.] [متبادلة
أو ما يرتبط بها من معارف /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[سيتم تقاسمها الستخدام 

  .وابتكارات وممارسات تقليدية
وث  من االتفاقية، اتخاذ تدابير لتقاسم منافع البح16على األطراف، رهناً بأحكام المادة ] ينبغي] [يجب[[  - 3

] ، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[والتكنولوجيا المرتبطة بالحفظ واالستخدام المستدام، بغض النظر عن 
  .]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و] ومنتجاتها[

 بما في ذلك على األطراف إنشاء آلية مالية للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع،] ينبغي] [يجب[  -4[
  .]ئماني لترتيبات تقاسم المنافعصندوق است

  1الخيار 
، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، المنافع [أن تكون المنافع المتقاسمة نقدية ] يجوز] [ينبغي] [يجب[  - 3

لمنافع النقدية  أن تشتمل ا]وينبغي] [ويجب] [ويجوز[. أو غير نقدية/و] الواردة في التذييل الثاني من مبادئ بون التوجيهية،
  :على] ، دون أن تقتصر[

  رسوم لكل عينة؛/رسوم خاصة بالحصول  )أ(
  مدفوعات مقدما؛  )ب(
  مدفوعات على مراحل؛  )ج(
  دفع إتاوات؛  )د(
   التجاري؛تسويقرسوم ترخيص في حالة ال  )ه(
  تمويل البحث؛ و  )و(
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  . مشتركةمشاريعاالستثمار في   )ز(
  :على] ، دون أن تقتصر[المنافع النقدیة تشتمل أن ] ینبغي] [یجب] [یجوز[  -4

  تقاسم نتائج البحث والتطوير؛  )أ(
  المشاركة في تطوير المنتج؛  )ب(
  المشاركة والتعاون والمساهمة في التعليم والتدريب؛  )ج(
 أو ما يرتبط بها من/و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[نقل إلى مقدم [  )د(

أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[معارف تقليدية، التكنولوجيا المطورة باستخدام هذه الموارد 
بما فيها التكنولوجيا البيولوجية، أو التكنولوجيا ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، على أساس شروط 

  ]ا في ذلك شروط تيسيرية وتفضيلية إذا تم االتفاق على ذلك بصورة متبادلة؛عادلة وأكثر تفضيالً، بم
تعزيز القدرات لتمكين نقل التكنولوجيا بصورة فعالة إلى األطراف المستخدمة من البلدان النامية [  )ه(

الموارد ] [لموارد الجينيةا[واألطراف من البلدان ذات االقتصادات االنتقالية وتطوير التكنولوجيا في بلد المنشأ الذي يقدم 
مواردها [وأيضاً من أجل تيسير قدرات المجتمعات األصلية والمحلية على حفظ ]. ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية

  ]واستخدامها المستدام؛] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [مواردها البيولوجية] [الجينية
  بناء القدرات المؤسسية؛  )و(
   البشرية والمواد لتعزيز القدرات الخاصة بإدارة وإنفاذ قواعد الحصول؛توفير الموارد  )ز(
بمشاركة كاملة ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [بالموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[تقديم التدريب المتعلق   )ح(

  من األطراف التي تقدم الموارد، وحيثما أمكن، في هذه األطراف؛
ت العلمية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك الحصول على المعلوما  )ط(

  قوائم الجرد البيولوجية ودراسات التصنيف؛
  اإلسهام في االقتصاد المحلي؛  )ي(
  توفير منافع األمن الغذائي وأمن سبل العيش؛ و  )ك(
  .المشاركة معاً في حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة  )ل(

  2الخيار 
  :وتشتمل المنافع التي يمكن تقاسمها، دون أن تقتصر على  - 3
  المنافع النقدية وغير النقدية الواردة في التذييل الثاني من مبادئ بون التوجيهية؛  )أ(
  . من االتفاقية19و) 4(16و) 3(16و) 6(15المنافع غير النقدية الواردة في المواد   )ب(

  الحصول على التكنولوجيا ونقلها  )4
  1ر الخيا[

، ] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[على كل طرف يطور تكنولوجيات تستخدم ] ينبغي] [يجب[  - 1
بهدف أن يقوم [اتخاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسية ] أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و] [ومنتجاتها] [ومشتقاتها
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] وتطويرها بصورة مشتركة[الحصول على هذه التكنولوجيات، ] تيسير] [ئم، بهدف، حسبما هو مال] [القطاع الخاص بتيسير

] ، ومشتقاتها] [التي هي منشأ هذه الموارد] [الموارد البيولوجية []التي توفر الموارد الجينية[ونقلها إلى البلدان النامية 
  .] من االتفاقية16، وفقا للمادة بصورة متبادلةبموجب شروط متفق عليها ] أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و] [ومنتجاتها[

ل على التكنولوجيات  من االتفاقية تيسير الحصو16على األطراف أيضاً، وفقاً للمادة ] ينبغي] [يجب[[  - 2
] ، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[ذات الصلة بالحفظ واالستخدام المستدام ونقلها، أو التي تستخدم 

الموارد ] [الموارد الجينية[إلى جميع األطراف المتعاقدة األخرى في االتفاقية بغض النظر عن الحصول على ] ومنتجاتها[
  .] ومنتجاتها] [ ومشتقاتها،] [البيولوجية

  2الخيار [
مواردها ] [مواردها الجينية[ للحصول على عن علم الموافقة المسبقة تشترطالتي [على األطراف ] ينبغي] [يجب[
رد بلد المنشأ أو البلد الذي يقدم الموا] [ومقدم] [لضمان أن يقوم] [لتشجيع[ تدابيراتخاذ ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[] البيولوجية

] ضمان] [مراعاة[على ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[ي ومستخدم] وفقاً ألحكام االتفاقية
  .]بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها الحصول على التكنولوجيا التي تستخدم هذه الموارد ونقلها، وذلك عند إعداد 

  بصورة متبادلة على أساس شروط متفق عليها تقاسم نتائج البحث والتطوير  )5
، 16 من المادة 4 و3، والفقرتين 15 من المادة 7على األطراف، مع مراعاة الفقرة ] ينبغي] [يجب[  -1[
، اتخاذ تدابير لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 20 من المادة 4، والفقرة 19 من المادة 2 و1والفقرتين 
حث والتطوير، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على نتائج هذا البحث والتطوير وعن طريق الحصول على نتائج الب

أو ما يرتبط /، و]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[التكنولوجيا ونقلها، واالستخدامات األخرى 
وجيا المحمية ببراءات االختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية على أساس ، بما في ذلك التكنول[بها من معارف تقليدية 

، مع مراعاة الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ]شروط تيسيرية وتفضيلية للبلدان النامية
  .] ارد وفقاً ألحكام االتفاقيةواحترام التشريعات الوطنية لبلد منشأ هذه الموارد أو األطراف التي حصلت على المو

] مواردها الجينية[على األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول على ] ينبغي] [يجب[  - 2
] الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[اتخاذ تدابير لتشجيع مقدمي ومستخدمي ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [مواردها البيولوجية[
  .بصورة متبادلةعلى مراعاة تقاسم نتائج البحث والتطوير، وذلك عند إعداد الشروط المتفق عليها ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[

  أو التطوير المشترك في أنشطة البحث/المشاركة الفعالة في أنشطة البحث، و  )6
الجهات أن توافق األطراف على تعزيز القدرة على إجراء البحوث وضمان إشراك ] ينبغي] [يجب[  -1[

الوطنية النظيرة، مع مراعاة االحتياجات الخاصة لألطراف من البلدان النامية وال سيما األقل نمواً من بينها والدول الجزرية 
  .]الصغيرة النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

] واردها الجينيةم[علم للحصول على عن التي تشترط الموافقة المسبقة [على األطراف ] ينبغي] [يجب[  -2[
على  والمستخدمين] بلدان المنشأ[ ]المقدمين [لتشجيع[] لضمان[ تدابيراتخاذ ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [مواردها البيولوجية[
 ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[] لبلدان منشأ] [لمقدمي[المشاركة الفعالة ] ضمان] [النظر في[
  .]والمستخدم] بلد المنشأ] [المقدم[أو تيسير التطوير المشترك ألنشطة البحوث بين /في أنشطة البحوث و[
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على األطراف اتخاذ تدابير لضمان أن ييسر القطاع الخاص التطوير المشترك للتكنولوجيات ] ينبغي] [يجب[  - 3[

] ، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[ستخدم ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام أو التي ت
  .] من االتفاقية16لمنفعة كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية وفقاً للمادة ] ومنتجاتها[

ركة  من االتفاقية، التشجيع على وضع برامج بحث مشت18على األطراف، وفقاً للمادة ] ينبغي] [يجب[  -4[
  .] ومشاريع مشتركة لتطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف االتفاقية

  آليات للنهوض بالمساواة في المفاوضات  )7
 بأهمية تشجيع المساواة في المفاوضات المتعلقة بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة بين مقدمي إذ يعترف[

 ]}فقرة في الديباجة{ومستخدمي الموارد الجينية 

  :أن تتخذ األطراف تدابير مثل] يجوز] [ينبغي] [يجب[  - 1
وبلدان المنشأ أو األطراف التي حصلت على ] [والمقدمين[إتاحة المعلومات المتوفرة للمستخدمين   )أ(

 من خالل نقطة االتصال الخاصة] وفقاً ألحكام االتفاقية] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[
وقوائم الجرد ذات الصلة التي تم إعدادها وفقاً ] النموذجية[، بما فيها البنود [.] [بالحصول وتقاسم المنافع في الوقت المناسب

  ] ؛]بموجب النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع] [}...{
جتمعات األصلية أصحاب المصلحة المعنيين والم] وضع ترتيبات تشاورية مع] [تمكين المشاركة بين[  )ب(

  ؛]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [بالموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[والمحلية الحائزة على المعارف التقليدية المرتبطة 
مستخدمي ] ، حسبما يكون مالئماً، [و] بلدان المنشأ أو المجتمعات األصلية والمحلية] [مقدمي[دعم قدرات   )ج(

بصورة الشروط المتفق عليها المتعلقة بالتفاوض بشأن ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [رد البيولوجيةالموا] [الموارد الجينية[
  ].، حسبما هو مناسب[متبادلة والترتيبات التعاقدية 

] ، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[التي تقدم [على األطراف المتعاقدة ] يجوز] [ينبغي] [يجب[  - 2[
أو األطراف األخرى التي ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[، والتي هي بلدان منشأ ]اتهاومنتج[

  :وفقاً ألحكام االتفاقية أن تقوم بما يلي] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[حصلت على 
شاركة المالئمة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعنية في إجراءات اتخاذ تدابير لضمان الم  )أ[(

التي ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [بالموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[الحصول في الحاالت التي تكون فيها حقوقها مرتبطة 
بالموارد ] [بالموارد الجينية[يدية المرتبطة يتم الحصول عليها أو في الحاالت التي يتم فيها الحصول على المعارف التقل

  ؛]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية
وضع آليات لضمان توفير القرارات المتخذة إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعنية وأصحاب   )ب[(

  ]؛المصلحة المعنيين
  :ية عن طريقينبغي تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحل  )ج[(
  تقديم معلومات وال سيما المتعلقة بالمشورة العلمية والقانونية لتمكينهم من المشاركة بفعالية؛  )1(
تقديم الدعم لبناء القدرات، من أجل إشراكهم بفعالية في مختلف مراحل ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع،   )2(

   .]الترتيبات التعاقديةمثل وضع وتنفيذ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة و



UNEP/CBD/WG-ABS/7/8 
Page 32 

 
  6زيادة التوعية  )8

الالزمة لزيادة التوعية بالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم ] التالية[على األطراف اتخاذ التدابير ] ينبغي] [يجب[
، دون [بير ويمكن أن تشتمل هذه التدا]. تقاسم المنافع] تشجيع] [لضمان] [الطوعية] [اإللزامية[لدعم تدابير االمتثال [المنافع 

  :على] أن تقتصر
إتاحة معلومات حديثة عن إطارها المحلي الخاص بالحصول وتقاسم المنافع، وال سيما القوانين   )أ(

  والسياسات واإلجراءات الوطنية؛
، بما في ذلك تشجيع الجمهور على [اتخاذ خطوات لترويج النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع   )ب(

اقاً لمفاهيم سوء التخصيص وسوء االستخدام والقرصنة البيولوجية فضالً عن االعتراف باإلسهام الذي قدمته الفهم األوسع نط
  ؛ ]المجتمعات األصلية والمحلية إلى التنوع البيولوجي والمنافع الناتجة عن هذا اإلسهام

  تنظيم اجتماعات ألصحاب المصلحة؛  )ج(
  لحة؛ديث مكتب مساعدة ألصحاب المصإنشاء وتح  )د(
غرفة لتبادل المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم ] [موقع ويب متخصص[نشر المعلومات من خالل   )ه(

  ؛]، فضالً عن نسخ مطبوعة] [منافعال
  بالتشاور مع أصحاب المصلحة؛] وأدوات بشأن أفضل الممارسات[تشجيع إعداد مدونات السلوك   )و(
  ؛وتقاسم المنافع على الصعيد اإلقليميتشجيع تبادل الخبرات المتعلقة بالحصول   )ز(
االتصال والتثقيف وزيادة التوعية بالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للقطاعات ذات   )ح[(

  ].الصلة وأصحاب المصلحة
أال يكون زيادة التوعية، أو عدم بذل جهود متعلقة بذلك، من جانب األطراف ] ينبغي] [يجب[  -2[

 .] شرطاً مسبقاً لتنفيذ ترتيبات تقاسم المنافعوالمستخدمين

 وتقاسم بصورة متبادلة مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في الشروط المتفق عليها ضمانتدابير   )9
   المنافع مع حائزي المعارف التقليدية

من ) ي(8 وفقا للمادة وضع وتنفيذ عناصر النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع] ينبغي] [يجب[  -1[
  :االتفاقية

أن تنظر األطراف في ] ينبغي] [يجب] [يجوز[بالتشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة، [  )أ(
أو /و] [لحماية[النظم الفريدة ] أو غيرها من/بروتوكول المجتمعات و[أو االعتراف بـ، حسبما هو مالئم، /إعداد واعتماد و

] ، ومشتقاتها] [بالموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[االبتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة المعارف و] لتشجيع
  ؛]ومنتجاتها[

تعترف بحقوق المجتمعات األصلية والمحلية على معارفها ] تحترم،[على األطراف أن ] ينبغي] [يجب[  )ب(
 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف واالبتكارات وابتكاراتها وممارساتها وتحميها وأن تضمن التقاسم العادل

                                                              
 .9/12من المرفق األول بالمقرر ) أ(-)1(-1-جيم-ا ثالثقسمهناك أيضاً قسم بشأن زيادة التوعية في إطار ال  6
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، والقواعد [، رهناً بالتشريع الوطني ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [بالموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[والممارسات المرتبطة 

  للبلدان التي تقيم فيها هذه المجتمعات؛] والمتطلبات
، ] [بالموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[المعارف التقليدية المرتبطة في حالة طلب الحصول على [  )ج(
على المستخدمين الحصول على الموافقة المسبقة عن علم للمجتمعات األصلية ] ينبغي] [يجب[، ]ومنتجاتها] [ومشتقاتها

] ووفقاً] [ورهناً[من االتفاقية، ) ي (8للمادة ، وفقا ]بالموارد الجينية[المعارف التقليدية المرتبطة ] هذه[والمحلية الحائزة على 
، وبروتوكوالت المجتمعات  [لبلدان التي تقيم فيها هذه المجتمعاتالخاصة با] ، والقواعد والمتطلبات[التشريع الوطنيب

  ].]والقوانين الدولية ذات الصلة
التقاسم العادل ] ضمان] [تشجيع[من االتفاقية ) ي(8على األطراف المتعاقدة، وفقا للمادة ] ينبغي] [يجب[  -2[

للمجتمعات األصلية ] بموارد جينية[المرتبطة [والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف واالبتكارات والممارسات 
  :منافع للمجتمعات األصلية والمحلية بصفة خاصة] منافع للبشرية بصفة عامة و[والمنافع المشار إليها هنا هي . والمحلية

  :افع للبشريةمن  )أ(
  :على جميع األطراف المتعاقدة] ينبغي] [يجب[[
تشجيع التطبيق األوسع نطاقاً للمعارف واالبتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية   )أ(

  من االتفاقية؛ ) ي(8وفقا للمادة ] الطوعية[مع موافقتها ومشاركتها 
د البيولوجية بما يتسق مع الممارسات العرفية التقليدية التي تتوافق للموار تشجيع االستخدامات التقليدية  )ب(

  من االتفاقية؛ ) ج(10مع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وفقا للمادة 
مراعاة التقاليد وعمليات صنع القرار والنظم الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية في عملية السعي   )ج[(

أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [مواردها البيولوجية] [ها الجينيةموارد[للحصول على 
  ] وأيضاً عند التفاوض بشأن شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛

 االتفاقيةتشجيع وإعداد أساليب تعاون لتطوير واستخدام التكنولوجيات األصلية والتقليدية لتعزيز أهداف   )ج(
  .] االتفاقيةمن ) 4(18ريق تدريب العاملين وتوفير الخبرة من جانب ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، وفقا للمادة عن ط

  :منافع للمجتمعات األصلية والمحلية  )ب([
التقاسم العادل والمنصف مع المجتمعات األصلية ] تشجيع] [ضمان[على األطراف المتعاقدة ] ينبغي] [يجب[

، [ ]مواردها البيولوجية] [مواردها الجينية[، و[افع الناشئة عن استخدام معارفها وابتكاراتها وممارساتها والمحلية للمن
أن تستند هذه المنافع إلى شروط متفق عليها بصورة متبادلة مع المجتمعات األصلية ] ينبغي] [يجب]. [ومنتجاتها] [ومشتقاتها

  .]] ع النقدية وغير النقدية الواردة في التذييل الثاني بمبادئ بون التوجيهيةوالمحلية وقد تشتمل دون أن تقتصر على المناف
على السلطات الوطنية المختصة التشاور مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ] ينبغي] [يجب[  -3[

] ، ومشتقاتها []لوجيةبالموارد البيو] [بالموارد الجينية[ الحاالت التي تكون فيها حقوقها مرتبطة ومراعاة آرائها، في
بالموارد [ التي يتم الحصول عليها أو في الحاالت التي يتم فيها الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة ]ومنتجاتها[

  :، بما في ذلك]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [بالموارد البيولوجية] [الجينية
 التفاوض بشأن شروط متفق عليها بصورة عند تقرير حق الحصول، والموافقة المسبقة عن علم، وعند  )أ(

  متبادلة وتنفيذها، وعند تقاسم المنافع؛
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  عند إعداد إستراتيجيات أو سياسات أو نظم وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛   )ب(
وضع ترتيبات تشاورية مالئمة، مثل لجان التشاور الوطنية، تتألف من ممثلي أصحاب ] ينبغي] [يجب[  )ج(

  عنيين؛المصلحة الم
  إتاحة المعلومات لتمكينها من المشاركة بفعالية؛  )د(
موافقة مسبقة عن علم من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وموافقة ومشاركة حائزي المعارف   )ه(

  ريع الوطني؛واالبتكارات والممارسات التقليدية، وفقاً لممارساتها التقليدية، والسياسات الوطنية المتعلقة بالحصول ورهنا بالتش
أن يكون توثيق المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية رهناً بموافقة الشعوب ] ينبغي] [يجب[  )و(

  األصلية والمجتمعات المحلية المسبقة عن علم؛
توفير الدعم لبناء القدرات، من أجل مشاركتهم بفعالية في مختلف مراحل ترتيبات الحصول وتقاسم   )ز(

  .] ناء إعداد وتنفيذ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والترتيبات التعاقديةالمنافع، مثل أث
، [ ]للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[على األطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ ] ينبغي] [يجب[  -4[
] ، ومشتقاتها] [البيولوجيةالموارد ] [الموارد الجينية[واألطراف أألخرى التي حصلت على ] ومنتجاتها] [ومشتقاتها

  :وفقاً ألحكام االتفاقية] ومنتجاتها[
 في اتخاذ تدابير لضمان المشاركة المالئمة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إجراءات الحصول  )أ(

التي يتم الحصول ] اتهاومنتج] [، ومشتقاتها[] بالموارد البيولوجية] [بالموارد الجينية[الحاالت التي تكون فيها حقوقها مرتبطة 
،  []الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[بهذه عليها أو في الحاالت التي يتم فيها الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة 

  ؛]ومنتجاتها] [ومشتقاتها
لشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب إلى ا القرارات المتخذة إتاحةوضع آليات لضمان   )ب(

  ].صلحة المعنيينالم
يجب أن توفر األطراف إرشادات في الوقت المناسب، وتمثيل قانوني، وعمليات رصد، ومعلومات   -5[

ومساعدة تتعلق بالموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة للمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية 
  .] أو إنفاذها/والمحلية التي تسعي إلى االعتراف بحقوقها ووالمحلية بناء على طلب من المجتمعات األصلية 

-آليات تشجيع توجيه المنافع نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتنمية االجتماعية  )10
   الوطنياإلنمائية لأللفية وفقا للتشريعاالقتصادية، وال سيما األهداف 

مين والمقدمين على النظر، في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة على األطراف تشجيع المستخد] ينبغي] [يجب[
نحو ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[الخاصة بهم، في توجيه المنافع الناشئة عن استخدام 

] استراتيجيات[للمساهمة في ] و[االتفاقية،  من 1حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وفقاً لألهداف المبينة في المادة 
  . المستدامة] المحلية] [االقتصادية- االجتماعية[التنمية 
  وضع حد أدنى للشروط والمعايير الدولية  )11

على األطراف اتخاذ تدابير ووضع حد أدنى للشروط والمعايير لضمان التقاسم العادل ] ينبغي] [يجب[  -1[
للموارد ] [للموارد الجينية[نافع الناشئة عن كل استخدام تجاري وأشكال االستخدام األخرى والمنصف لنتائج البحث، والم

  .] أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة/، و]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية
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أن ] ينبغي] [يجب[غير أنه . شامالً وجامعاًليس تعريفاً ’ التقاسم العادل والمنصف للمنافع‘وتعريف   2-7[

  : على التقاسم العادل والمنصف للمنافع] ينبغي] [يجب. [يشتمل على الشروط الدنيا التالية
األطراف األكثر ضعفاً على جميع المستويات بالعالقة إلى التقاسم، بما /اإلسهام في تعزيز وضع الطرف  )أ(

  :في ذلك عن طريق التمكين على
  اة في الحصول على المعلومات؛مساوال  )1(
  المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛  )2(
  بناء القدرات؛  )3(
  المعاملة التفضيلية في الوصول إلى األسواق والحصول على التكنولوجيا والمنتجات الجديدة؛  )4(

جي واالستخدام المستدام لمكوناته، أو حفظ التنوع البيولو: اإلسهام نحو تحقيق الهدفين اآلخرين لالتفاقية  )ب(
  كحد أدنى أال يتعارض معهما؛

  أال يتعارض مع األشكال القائمة للتقاسم العادل والمنصف، بما في ذلك اآلليات العرفية لتقاسم المنافع؛   )ج(
فية ونظم الملكية احترام القيم والنظم القانونية عبر الحدود الثقافية، بما في ذلك القوانين والممارسات العر  )د(

  الفكرية لدى الشعوب األصلية؛
السماح بمشاركة ديمقراطية ومفيدة في وضع قرارات السياسة والمفاوضات المتعلقة بالعقود من جانب   )ه(

  جميع أصحاب المصلحة، بما فيهم أصحاب المصلحة على الصعيد المحلي؛
 فهم العملية بصورة متساوية، وال سيما أن يتسم بقدر كاف من الشفافية حتى يمكن لجميع األطراف  )و(

  ؛)موافقة مسبقة عن علم تتسم بالفعالية(المجتمعات األصلية والمحلية، وأن يسمح بالوقت الكافي وفرصة اتخاذ قرارات مستنيرة 
إدراج أحكام خاصة باالستعراض من جانب طرف ثالث مستقل لضمان أن تتم جميع المعامالت على   )ز(

  ليها بصورة متبادلة وأن يسبقها موافقة مسبقة عن علم فعالة؛أساس شروط متفق ع
أو ما يرتبط /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[النص على تحديد منشأ   )ح(

  بها من معارف تقليدية ذات صلة؛
 .]للجمهور إتاحة معلومات حول الشروط المتفق عليها  )ط(

  ستخدامافع بالنسبة لكل اتقاسم المن  )12
وضع تدابير ومبادئ في النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع تضمن تقاسم المنافع بالنسبة ] ينبغي] [يجب[

  ]. ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[ ]للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[لكل استخدام 
   يتضح المنشأ أو في حاالت عبور الحدودخيارات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال  )13

التي تم ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[ ]الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[أن تخضع ] ينبغي] [يجب[  -1[
الحصول عليها قبل بدء تنفيذ االتفاقية إلى اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع مع البلدان التي تقدم الموارد وسيتم تقاسم جميع 

بصورة عادلة ومنصفة مع ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[نافع المستمرة الناشئة عن هذه الم

                                                              
 .يجب مواصلة النظر في ترتيب الفقرات الواردة في هذا النص   7
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] ينبغي] [يجب[، ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[ ]الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[وعندما ال يتضح منشأ هذه . بلدان المنشأ

  .] للتبادلوضع نظام متعدد األطراف
] ، ومشتقاتها] [موارد بيولوجية] [موارد جينية[على البلدان المتعاقدة التي تتقاسم ] ينبغي] [يجب[  -2[

إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف تستند إلى شروط متفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل ] ومنتجاتها[
  .]العابرة للحدود] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الجينيةالموارد [والمنصف الناشئة عن استخدام 

على األطراف المتعاقدة تيسير إدراج مختلف المجتمعات األصلية والمحلية، داخل الحدود ] ينبغي] [يجب[  -3[
قات الحصول وتقاسم المنافع أو خارجها، التي تتقاسم معارف أو ابتكارات أو ممارسات معينة في المفاوضات المتعلقة باتفا

  .] ذات الصلة ودعم التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن هذه االتفاقات وذلك بين هذه المجتمعات
  إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود  )41

دء تنفيذ االتفاقية إلى  التي تم الحصول عليها قبل بوالممارساتأن تخضع المعارف واالبتكارات ] ينبغي] [يجب[[
تقاسم جميع المنافع ] وينبغي] [ويجب[اتفاقات بشأن الحصول وتقاسم المنافع مع المجتمعات األصلية والمحلية المعنية، 

المستمرة الناشئة عن هذه المعارف واالبتكارات والممارسات بصورة عادلة ومنصفة مع المجتمعات األصلية والمحلية 
إنشاء صندوق إستئماني يديره ] ينبغي] [يجب[م وضوح منشأ المعارف واالبتكارات والممارسات، وفي حالة عد. المعنية

 .]عليهم ضمان استخدامه لدعم حقوق المجتمعات األصلية والمحلية] وينبغي] [ويجب[ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية 

  8 المواد النموذجية الحتمال إدراجها في اتفاقات نقلللبنودإعداد قوائم   )15
 1الخيار [

  ]: ملزمة[تدابير امتثال ] ضمان] [تشجيع[، باإلضافة إلى [أن تقوم األطراف ] يجوز] [ينبغي] [يجب[
  للعقود؛] النموذجية[بالتشاور مع المستخدمين والمقدمين من القطاعات الرئيسية، إعداد قوائم قطاعية للبنود   )أ(
عند التفاوض بشأن ] النموذجية[ام هذه القوائم القطاعية للبنود تشجيع المستخدمين والمقدمين على استخد  )ب(

  .] شروط متفق عليها بصورة متبادلة
   2الخيار [

 على أن مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية يستفيدون من توافر بنود نموذجية يمكن إدراجها في اتفاقات إذ يشدد[
 امات التقليدية للموارد الجينية حيث أن استخدام هذه البنود وقوائمالكتالوجات الخاصة باالستخد/نقل المواد وقوائم الجرد
 والمستخدم بين المقدم يةوأرضية مست تهيئةسهم في يخفض تكاليف المعامالت وين القانوني، وقد ييقالجرد سيرفع درجة ال

  ]}فقرة في الديباجة{ بصورة متبادلة عليها متفقعند التفاوض بشأن شروط 
اتخاذ تدابير من  []ملزمة[تدابير امتثال ] ضمان] [تشجيع[، باإلضافة إلى [ األطراف على ]ينبغي] [يجب[  - 1

، على النظر فيما يلي عند ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[تشجيع مقدمي ومستخدمي ] أجل
  :وضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

  ؛]، حسبما هو مالئم[ أدناه 3 و2التي أعدت وفقاً ألحكام الفقرتين ] النموذجية[شروط البنود إدراج في هذه ال  )أ(

                                                              
- هاء- م ثالثاًـ وفي القس)ب(- )1(-2-جيم-ة في القسم ثالثاًـة للبنود النموذجيـم القطاعيـام تتعلق بالقوائـهناك أيضاً أقس   8
 .9/12 من المرفق األول بالمقرر )5(- 1
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، [ ]للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[الكتالوجات ذات الصلة باالستخدامات التقليدية /قوائم الجرد  )ب(
  .والمنافع النقدية وغير النقدية ذات الصلة ]ومنتجاتها] [ومشتقاتها

ن القانوني، وخفض تكاليف المعامالت وتشجيع المساواة في المفاوضات بشأن ييقمن أجل تعزيز ال[  - 2
، حسبما  [وضع] [قد ترغب في] [أن تنظر في] [معاً[على األطراف ] ينبغي] [يجب[، ]بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها 

 خاصة ]كتالوجات/قوائم جردو] [النموذجية] [القطاعية[نود للب] قوائم] [إلعداد[إجراءات ] على الصعيد الوطني]] [هو مالئم،
 بها من منافع نقدية وغير رتبطوما ي] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[] للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[باالستخدامات التقليدية 

  :إلى] في هذا السياق[، اإلجراءأن يؤدي هذا ] ويجوز[] وينبغي] [ويجب[[. نقدية
الكتالوجات /قوائم الجردو] نموذجية[أن يعد لها بنود التي ينبغي ] ، ضمن غيرها [حديد القطاعاتت  )أ([

  بها من منافعرتبطوما ي] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[] للموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[الخاصة باالستخدامات التقليدية 
  ؛]]وتعكس أفضل الممارسات] [المستخدمين والمقدمين المعنيينبالتعاون مع المنظمات الدولية الرئيسية القطاعية و[

مع مراعاة العناصر المشتركة لمختلف [ [النموذجية[تناولها في البنود ] يجوز[ ]ينبغي[تحديد المسائل التي   )ب(
  ؛]القطاعات والسمات المميزة في كل قطاع

  . شراك أصحاب المصلحةواضحة وتتسم بالشفافية لتيسير إ] اقتراحات] [قواعد[إدراج   )ج(
على [اعتماد توصيات [، حيثما يكون مالئماً، في ]معاً[ األطراف أن تنظر ]ويجوز []ينبغي] [يجب[  - 3

 الخاصة ]الكتالوجات/وقوائم الجرد[ ]النموذجية[لبنود ا] بقوائم تزويد آلية غرفة تبادل المعلومات]] [الصعيد الوطني
 لألطراف] ويجوز[] وينبغي] [يجب]. [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها []للموارد البيولوجية] [جينيةللموارد ال[باالستخدامات التقليدية 

للموارد ] [للموارد الجينية[الكتالوجات الخاصة باالستخدامات التقليدية /استعراض هذه البنود النموذجية وقوائم الجرد
  .حسبما يتطلب األمربصورة دورية، وتحديثها ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[] البيولوجية
الواردة في المرفق ] النموذجية[على جميع األطراف اتخاذ تدابير لتشجيع استخدام البنود ] ينبغي] [يجب[  -4[

 من النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع وإدراجها في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة بين مقدمي }...{
أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية للفئات /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [وارد البيولوجيةالم] [الموارد الجينية[ومستخدمي 

  ]:ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[الثالث التالية الستخدام 
  البحوث لغير أغراض التسويق التجاري؛  )أ(
   والبحث والتطوير ألغراض التسويق التجاري؛  )ب(
  .]التسويق التجاري  )ج(
] ، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[وترد مؤشرات لتعريف هذه الفئات الثالث الستخدام   -5[

  .] من النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع} ...{في المرفق ] ومنتجاتها[
 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف  بشأن الحصولاالستخدام المعزز لمبادئ بون التوجيهية  )16

  للمنافع الناشئة عن استعمالها
 لمؤتمر األطراف الذي اعتمد المؤتمر بموجبه مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على 6/24 بالمقرر إذ يذكر[ 

  ]}باجةفقرة في الدي{الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
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  9الحصول على الموارد الجينية     -باء

  
  االعتراف بالحقوق السيادية لألطراف وسلطتها في تقرير الحصول  )1

  
 بأن للدول حقوق سيادية على مواردها الطبيعية وللحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد إذ يذكّر[

 ]}ديباجةفقرة في ال{ الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية

 بأن كل طرف متعاقد يجب أن يسعى إلى تهيئة ظروف لتسهيل حصول األطراف المتعاقدة كذلكوإذ يذكّر [
فقرة في { األخرى على الموارد الجينية من أجل استخدامات سليمة بيئيا وعدم فرض قيود تتعارض مع أهداف االتفاقية

  ]}الديباجة
لجينية يخضع للموافقة المسبقة عن علم للطرف المتعاقد الذي يقدم هذه  بأن الحصول على الموارد اكذلكوإذ يذكّر [

 بأن لكل طرف متعاقد الحق في تقرير عدم عترفيإذ الموارد، إال إذا قرر هذا الطرف خالف ذلك؛ وفي هذا السياق، 
فقرة في { تنوع البيولوجي من اتفاقية ال15إخضاع الحصول على موارده الجينية للموافقة المسبقة عن علم، في سياق المادة 

  ]}الديباجة
لألطراف المتعاقدة حقوق سيادية على مواردها الطبيعية وللحكومات الوطنية السلطة لتقرير الحصول   -1[

] الموارد الجينية[وعندما يؤثر الحصول على ]. [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[على 
في المعارف واإلبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [وجيةالموارد البيول[
، [يكون للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية حق في تقرير الحصول أن ] ينبغي] [يجب[، ]التي تجسد أساليب عيش تقليدية[

  ].]]ويخضع ذلك للتشريع الوطني
] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[ ]الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[ن يخضع الحصول على أ] ينبغي] [يجب[  -2[

أن يكون ] ينبغي] [ويجب. [أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية للموافقة المسبقة عن علم للمجتمعات األصلية والمحلية/و
لمجتمعات األصلية والمحلية خاضعا لموافقتها المسبقة الحصول على الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية لدى ا

  .]عن علم
  .]على كل طرف إدخال قواعد لضمان الحصول الميسر على الموارد الجينية] ينبغي] [يجب[  -3[
للحصول وتقاسم المنـافع تنـوب عنهـا فـي          نقطة اتصال وطنية    على كل طرف تعيين     ] ينبغي] [يجب[  -4[

المـوارد  ] [المـوارد الجينيـة   [أن تخطر نقطة االتصال الوطنية مقدمي طلبات الحصول على          وينبغي  . االتصال مع األمانة  
باإلجراءات السارية، بما فيها إجراءات للموافقة المسبقة عن علم، والـشروط المتفـق             ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [البيولوجية

] وتتيح، حسب الحالـة، معلومـات     [يضا مقدمي الطلبات    تخطر أ [أن  ] ينبغي] [يجب[و. عليها بصورة متبادلة، وتقاسم المنافع    
  .]]حقوق تتعلق بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين] بأي[تتعلق 

] موارده الجينيـة  [يشترط الموافقة المسبقة عن علم للحصول على        [أيضا   على كل طرف  ] ينبغي] [يجب[  -5[
، تكـون مـسؤولة     سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر     ، حسب الحالة، تعيين     ]]ومنتجاتها] [ا، ومشتقاته ] [موارده البيولوجية [

] يجب] [يجوز[و. [عن تسلم ومعالجة طلبات الحصول، بما فيها الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وترتيبات تقاسم المنافع              
  .]]طة الوطنية المختصةأن يعين الطرف كيانا واحدا للقيام بمهام نقطة االتصال والسل] ينبغي[

                                                              
  .ال يخل العنوان بمجال التطبيق النهائي للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع  9
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على كل طرف أن يخطر األمانة باسم وعنوان نقطة االتـصال والـسلطة أو الـسلطات                ] ينبغي] [يجب[  -6[

هذا النظام الدولي بـشأن الحـصول وتقاسـم         ] سريان مفعول [تاريخ  ] التاريخ الفعلي [المختصة، في موعد أقصاه     ] الوطنية[
   11  10.]المنافع

  12تقاسم العادل والمنصف للمنافعالصلة بين الحصول وال  )2
 بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع ال يمكن تحقيقه إال بعد منح حق الحصول على المـوارد الجينيـة                   عترفيإذ  [

  ]}فقرة في الديباجة{
من االتفاقية تنص على أن الحصول على الموارد الجينية يخضع للموافقة المسبقة عن             ) 5(15 بأن المادة    ذكّريوإذ  [

  ]}فقرة في الديباجة{علم من جانب الطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد الجينية، إال إذا قرر هذا الطرف المتعاقد خالف ذلك 
من االتفاقية تنص على أن تتخذ األطـراف المتعاقـدة تـدابير لكفالـة أن يـتم            ) 4(15 بأن المادة    ذكّر كذلك يوإذ  [

  ]}فقرة في الديباجة{عليها بصورة متبادلة الحصول، في حالة منحه، على أساس شروط متفق 
على األطراف أن تتخذ التدابير الالزمة لوضع إطار تنظيمـي وطنـي مناسـب لحمايـة        ] ينبغي] [يجب[  -1[

،فـضال  ] [وأو ما يرتبط بها من معارف تقليدية ] [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [حقوقها على   
  ].]على شروط متفق عليها بصورة متبادلة[يتم تقاسم المنافع ] أن[وضمان ]  الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةعن حقوق

مواردها [على األطراف التي تشترط الموافقة المسبقة عن علم للسماح بالحصول على            ] [ينبغي لألطراف [  -2
بلـدان المنـشأ أو األطـراف    ] [لضمان أن] [لتشجيع[ تتخذ تدابير    أن] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [مواردها البيولوجية ] [الجينية

والمستخدمين على النص في شروطهم المتفـق عليهـا بـصورة    ] المقدمين] [التي حصلت على الموارد وفقا ألحكام االتفاقية     
، ] [الموارد البيولوجيـة ] [يةالموارد الجين[على التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام  ] ، حسب الحالة،  [متبادلة  

، مع االعتراف بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع ال يمكن تحقيقه إال بعد منح حـق الحـصول        ][.] [ومنتجاتها] [ومشتقاتها
ـ      ] ينبغي] [ويجب]]. [[ومنتجاتها] [، ومشتقاتها [ ]الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [على   ل على األطراف المتعاقـدة أن تكف

للموافقة المسبقة عن علم من جانـب       ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [خضوع الحصول على    
، وأن يستند ذلك الحصول إلى الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة مع التقاسم العـادل والمنـصف          [.][البلد المقدم /بلد المنشأ 

وإذا كـان الحـصول علـى       ]. ومنتجاتهـا ] [، ومشتقاتها [ ]الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [للمنافع الناشئة عن استخدام     
مرتبطا باسـتخدام أي مـن المعـارف أو اإلبتكـارات أو            ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [

للموافقة المسبقة عن علم    ] ، حسب الضرورة،  [أن يخضع   ] يينبغ] [يجب[الممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية، فإنه       
وفقـا  ] [والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة للمجتمعات األصلية والمحلية المعنية، مع التقاسم العادل والمنـصف للمنـافع         

  ].]]للتشريع الوطني
] للموارد البيولوجيـة ] [جينيةللموارد ال [االستخدامات الجديدة   ] يجوز لألطراف المتعاقدة أن تنص على أن      [  -3

الخارجة عن نطاق اتفـق عليـه بموجـب         ] أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية      /و] [التي تقدمها ] [ ومنتجاتها] [، ومشتقاتها [
تقتضي موافقة مسبقة عن علم جديـدة وشـروط متفـق      [والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة،      ] الموافقة المسبقة عن علم   [

                                                              
  . أعاله6 إلى 4 الفقرات من يجب مواصلة النظر في ترتيب   10
 إلى  4، على النحو المبين في الفقرات من        )ب(-2-1-جيم- ثالثا يوجد أيضا قسم يغطي السلطة الوطنية المختصة تحت القسم           11
  . أعاله6
 قسم بشأن الصلة بين الحصول والتقاسـم العـادل          9/12 من المرفق األول بالمقرر      )1(-1-ألف-يوجد أيضا في القسم ثالثا       12

  .والمنصف للمنافع
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يمكن معالجتها فـي إطـار هـذه        ] [أو المجتمعات األصلية والمحلية المعنية    /من بلد المنشأ و   [.][ متبادلة جديدة عليها بصورة   

  ].]الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
إلغاء حق ] أو للمجتمعات األصلية والمحلية المقدمة[بلد المقدم / لبلد المنشأ]ينبغي] [يجب] [يجوز[  -4[

إذا خالف ] وما يرتبط بها من معارف تقليدية] [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[] الموارد البيولوجية] [جينيةالموارد ال[الحصول على 
الموارد ] [للموارد الجينية[أو إذا كان االستخدام المستمر /، وبصورة متبادلةالمستخدم أيا من الشروط المتفق عليها 

  ]. سلبيةله آثار بيئية] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[] البيولوجية
على األطراف اتخاذ تدابير واضحة وشفافة، لتسهيل الحصول على الموارد الجينية من ] يجب] [ينبغي[[  - 5

أجل استخدامات سليمة بيئيا، على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة ورهنا بالموافقة المسبقة عن علم من البلد الذي 
في سبيل كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[ ]الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[يقدم 

بما في ذلك باستعمال [، ]يتم على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة[عن مثل هذا االستخدام للبلد الذي يقدم المورد 
، [ ]الموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[ي بلدان منشأ وعلى األطراف المتعاقدة التي ه[] ].شهادات االمتثال للتشريع الوطني

] ، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[أو األطراف األخرى التي حصلت على ] ومنتجاتها] [ومشتقاتها
] الموارد البيولوجية] [نيةالموارد الجي[تسهيلٍ الحصول على [أن تسعى إلى ] ينبغي] [يجب[وفقا ألحكام االتفاقية، ] ومنتجاتها[
 ،5، الفقرة 15ووفقا للمادة . من أجل االستخدامات السليمة بيئيا من جانب أطراف متعاقدة أخرى] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[

من االتفاقية، يخضع الحصول على الموارد الجينية للموافقة المسبقة عن علم للطرف المتعاقد الذي يقدم هذه الموارد، إال إذا 
  .]قرر هذا الطرف خالف ذلك

  اليقين القانوني، والوضوح والشفافية بالنسبة لقواعد الحصول  )3
] لضمان الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية وسلطتها لتقرير حق         ] [لتسهيل[أن تهيئ الظروف      -1[

ودعم االمتثال لاللتزامات المتعلقة بالحـصول  ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [الحصول على   
التي تشترط الحصول على موافقة مـسبقة عـن     ] على األطراف ] [وينبغي لألطراف . [وتقاسم المنافع عبر الواليات القضائية    

ني والوضـوح   لكفالـة اليقـين القـانو   }...{علم أن تتخذ التدابير التشريعية أو السياسية أو اإلدارية الالزمة المشار إليها في       
  .]والشفافية في أطرها المحلية للحصول وتقاسم المنافع

] لتـسهيل [على األطراف المتعاقدة تهيئة ظروف اليقين القانوني والوضـوح والـشفافية            ] يجب] [ينبغي[  -2[
لمـوارد  ا] [المـوارد الجينيـة   [الحصول على   ] لضمان الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية وسلطتها لتقرير حق         [

غيـر  . [ من االتفاقية  1وعدم فرض أي قيود تتعارض مع أهداف االتفاقية، وفقا للمادة           ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [البيولوجية
أن يكون لبلـدان    ] ينبغي] [ويجب. [رفض الحصول إذا كان مطلوبا الستخدامات غير سليمة بيئيا        ] ينبغي] [يجب] [يجوز[أنه  

على أنها تتـضمن قيـودا      " االستخدام"أن تفهم فكرة    ] وينبغي] [ويجب. [مة البيئية الستخدام معين   المنشأ السلطة لتقرير السال   
المـوارد  [أن يكون لبلدان المنشأ السلطة في تقرير ما إذا كان تقييد استخدام ] ينبغي] [يجب[لالستخدام من قبل أطراف ثالثة، و    

من خالل براءات االختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية سـليما  ] اتهاومنتج] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية ] [الجينية
  .]]]بيئيا وما إذا كانت هذه القيود تؤثر تأثيرا سلبيا على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

، [ ]يولوجيةللموارد الب ] [للموارد الجينية [المتعاقدة التي هي بلدان منشأ      ] ينبغي لألطراف ] [على األطراف [  -3[
] ، ومـشتقاتها  ] [المـوارد البيولوجيـة   ] [المـوارد الجينيـة   [أو األطراف األخرى التي حصلت على       ] ومنتجاتها] [ومشتقاتها

  :وفقا ألحكام االتفاقية، القيام بما يلي] ومنتجاتها[
 من االتفاقيـة مـن      15أن تستعرض سياستها وتدابيرها اإلدارية والتشريعية لكفالة امتثالها الكامل للمادة           [  )أ(

  ]أجل ضمان الوضوح واليقين القانوني والشفافية؛
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أن تقـدم معلومـات عـن    ] [أن ترفع تقريرا عن طلبات الحصول من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات         [  )ب(

  ؛]عملية طلب الحصول وفقا للتشريع الوطني والقواعد الوطنية
] ومنتجاتهـا ] [، ومـشتقاتها  ] [الموارد البيولوجية ] [ الجينية الموارد[أن تشترط قيام المقدمين فقط بتوفير       [  )ج(

  ]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية التي يحق لهم توفيرها؛/و
 36المتعاقدة استخدام عناصر طلبات الحصول المشار إليها في الفقرة          ] ينبغي لألطراف ] [على األطراف [  )د(

  .] إشارية ويمكن أن تتكيف في ضوء الظروف الوطنيةمن مبادئ بون التوجيهية، مع مراعاة أن القائمة
  قواعد الحصول بدون تمييز  )4
، عند تطبيق إطاره الداخلي للحصول وتقاسم المنافع، أن يراعي عدم التمييـز             ]ينبغي لكل طرف  [ ]على كل طرف  [

][ وطنيية والمستخدمين األجانب  وبين المستخدمين ال  [بين المستخدمين من األطراف المتعاقدة األخرى       ] التعسفي وغير المبرر  [
إال إذا كان القيام بذلك لمصلحته الوطنية، وفقا لحقوقه السيادية على موارده التي تعطيه السلطة لتقرير حـق الحـصول بمـا       

  ].]من االتفاقية) 1(15في المادة يتماشى مع االعتراف بهذا الحق 
لمساندة االمتثال  ) ريع المحلي بشأن الحصول   ال تتطلب تحقيق التجانس في التش     (معايير دولية للحصول      )5

  فيما بين الواليات الوطنية
 بأن للدول حقوقا سيادية على مواردها الطبيعية، وتكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحـصول علـى      إذ يذكّر [

  ]}فقرة في الديباجة{الموارد الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية 
رف متعاقد يجب أن يسعى إلى تهيئة ظروف لتـسهيل حـصول األطـراف المتعاقـدة              بأن كل ط   وإذ يذكّر أيضا  [

فقـرة فـي    {األخرى على الموارد الجينية من أجل استخدامات سليمة بيئيا وعدم فرض قيود تتعارض مع أهداف االتفاقيـة                  
  ]}الديباجة

لن يخضع للموافقـة المـسبقة       بأن كل طرف متعاقد يمكن أن يقرر أن الحصول على موارده الجينية              وإدراكا منه [
  ]}فقرة في الديباجة{ من اتفاقية التنوع البيولوجي 15عن علم، في سياق المادة 

 بأن التقاسم العادل والمنصف للمنافع ال يمكن تحقيقه إال بعد أن يمـنح حـق الحـصول علـى                  وإدراكا منه كذلك  [
  ]}فقرة في الديباجة{الموارد الجينية 

] لضمان الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية وسلطتها لتقرير حق         ] [هيللتس[أن تهيئ الظروف      -1[
ودعم االمتثال لاللتزامات المتعلقة بالحـصول  ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [الحصول على   

التي تشترط الحصول على موافقة مسبقة عـن        ] طرافوينبغي لأل ] [وعلى األطراف . [وتقاسم المنافع عبر الواليات القضائية    
لكفالة اليقين القانوني والوضوح والشفافية في أطرهـا    ] الالزمة[التدابير التشريعية أو السياسية أو اإلدارية       ] هذه[علم أن تتخذ    

  ]:]، كلما أمكن[أن تتضمن ما يلي ] يجوز] [وينبغي] [ويجب. [المحلية للحصول وتقاسم المنافع
  )ل عامةمسائ(
] ومنتجاتهـا ] [، ومـشتقاتها  ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [بشأن الحصول على    ] واضحة[قواعد    )أ[(

بـين  ] تعـسفي أو غيـر مبـرر     [بدون تمييـز    [الموجودة في ظروف الموضع الطبيعي وخارج ظروف الموضع الطبيعي          
إال إذا كان القيـام بـذلك       ][ ين الوطنيين والمستخدمين األجانب   وبين المستخدم ] [المستخدمين من األطراف المتعاقدة األخرى    

لمصلحته الوطنية، وفقا لحقوقه السيادية على موارده التي تعطيه السلطة لتقرير حق الحصول بما يتماشى مـع االعتـراف                   
  ]؛]من االتفاقية) 1(15بهذا الحق في المادة 
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موضـوعة مـن سـلطة وطنيـة        [لمسبقة عن علم    لطلبات الحصول على الموافقة ا    ] واضحة[إجراءات    )ب[(

  ]؛]مختصة، ومن المجتمعات األصلية والمحلية، حسب الحالة
لغـرض  ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [ة للحصول على     مبسط إجراءات  )ج[(

  ]؛]للقانون الوطني] [}...{[البحوث غير التجارية، وفقا 
علومات عن أطرها المحلية للحصول وتقاسم المنـافع وتـسهيل الحـصول عليهـا، وال سـيما           إتاحة الم   )د[(

  ]المعلومات عن كيفية تقديم طلبات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم؛
إلى آلية غرفة تبادل المعلومات التابعـة لالتفاقيـة وتحـديثها    ) د(إتاحة المعلومات المولدة بموجب الفقرة        )ه[(

  ]بما في ذلك المعلومات عن نقاط االتصال الوطنية في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛بانتظام، 
] على تسجيل قرارها منح الموافقة المسبقة عن علم فـي         ] [بالنص بانتظام [إلزام السلطة الوطنية المختصة       )و[(

  ]؛]الطلباتحتى تاريخ معالجة المعلومات عن عدد [آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية 
، بما فـي    [أو إجراءات للطعون القضائية فيما يتعلق بالموافقة المسبقة عن علم           ] مالئمة[إجراءات إدارية     )ز[(

  ]؛]التعسفية وغير المبررة[ذلك في حاالت التقاعص عن اتخاذ التدابير، وممارسات الحصول التمييزية 
  ) المختصة]الوطنية [ة عن علم من جانب السلطةجوانب محددة للحصول على قرارات بشأن الموافقة المسبق(
اإللزام بأن تكون قرارات السلطات الوطنية المختصة بمنح أو رفض الموافقة المسبقة عن علـم، مـسببة               )ح[(

  ]ومقدمة كتابيا، مع إعالم مقدم الطلب بها؛
ك في اإلطار المحلـي     تحديد األسس التي يمكن على أساسها رفض إعطاء الموافقة المسبقة عن علم، وذل              )ط[(

  ]للحصول وتقاسم المنافع؛
إلزام السلطات الوطنية المختصة باتخاذ قرارات بشأن الموافقة المسبقة عن علم في غضون مهلة معقولـة      )ي[(

  ]حسبما ينص عليه اإلطار المحلي للحصول وتقاسم المنافع؛
مسبقة عن علم التكاليف الفعليـة للبـت   ضمان أال تتجاوز تكاليف الحصول على قرارات بشأن الموافقة ال          )ك[(
  ]في الطلب؛
إلزام السلطة الوطنية المختصة بأن تضمن قرارها بمنح الموافقة المسبقة عن علم، بيانات جـواز الـسفر             )ل[(

  ]ار؛التي يشملها هذا القر] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[المتاحة، فضال عن مرجع رمز 
  :)) في العقودتدرج عادة  (بصورة متبادلةجوانب محددة تتعلق بالشروط المتفق عليها (
في األطر المحلية للحصول وتقاسم المنافع، عن إعداد الشروط المتفق عليهـا بـصورة              ] واضحة[قواعد    )م[(

  ]متبادلة؛
  ]اإللزام بوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛  )ن[(
  ]الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة في صورة مكتوبة؛اإللزام بوضع   )س[(
  ]اإللزام بأن تتضمن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة حكما عن تسوية المنازعات؛  )ع[(
  ]اإللزام بأن تعكس الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة االعتبار الموجه لتقاسم المنافع؛  )ف[(
] الموارد البيولوجيـة  ] [الموارد الجينية [الكتالوجات الستخدامات   /قوائم الجرد إشارة إلى البنود النموذجية و      )ر[(

  .]}...{والمنافع المرتبطة بها التي أعدت بموجب ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[
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لن يكون لهـا أي  [ لدعم االمتثال في حاالت سوء التخصيص }...{التدابير اإلضافية المنصوص عليها في    -2[
ـ  كان اإلطار المحلي للحصول وتقاسم المنافع لدى الطرف المتعاقد الـذي يقـدم مـوردا    ] ن قابلة للتطبيق إذا   ستكو] [عالقة ب

  ].]1متفقا مع حكم الفقرة [جينيا 
  إعداد نموذج دولي للتشريع المحلي  )6
لحكومـات  من االتفاقية تنص على أن للدول حقوق سيادية على مواردها الطبيعيـة، ول            ) 1(15 بأن المادة    إذ يذكّر [

  ]}فقرة في الديباجة{الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية 
من االتفاقية تنص على أن الحصول على الموارد الجينية يخضع للموافقة المسبقة عن             ) 5(15 بأن المادة    ذكّريوإذ  [

  ]}فقرة في الديباجة{نية، إال إذا قرر هذا الطرف المتعاقد خالف ذلك علم من جانب الطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد الجي
 أن األطراف لديها نظما قانونية مختلفة، وبناء عليه اختارت تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنـافع فـي           وإذ يالحظ [

  ]}فقرة في الديباجة{االتفاقية وفقا لظروفها الوطنية 
لى تزويد األمانة بأمثلة لبنود نموذجية للتشريع المحلـي، وعلـى           األطراف ع ] تشجع[أن  ] ينبغي] [يجب[  -1

األمانة تقديم هذه األمثلة إلى األطراف، بناء على طلبها، من أجل مساعدة ودعم تلك األطراف في تنفيذها ألحكام الحـصول                    
  .وتقاسم المنافع في االتفاقية على المستوى المحلي

أمثلـة  ] تجمع] [تعتمد[أن  ] ، في أسرع وقت ممكن عمليا،     ] [اعيبشكل جم [على األطراف   ] ينبغي] [يجب[  -2[
لعمليات صنع القرار اإلداري تكون متسقة مع المعايير الدولية للحـصول           ] وأطرا نموذجية [للتشريع المحلي   ] نموذجية[لبنود  

  ].].وتوزيعها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات] [}...{الواردة في 
  ارية وتكاليف المعامالت إلى أدني حد ممكنتقليل النفقات اإلد  )7
  
  ةث غير التجاريوقواعد مبسطة للحصول لغرض البح  )8

  1الخيار 
التي تشترط الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أن تـنص علـى       ] ينبغي لألطراف ] [على األطراف [  -1[

لغرض البحوث غير   ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [ةالموارد البيولوجي ] [الموارد الجينية [إجراءات إدارية مبسطة للحصول على      
  .]التجارية

استنادا إلى طبيعته وشـكله وهدفـه،   " غير تجاري "تحديد تصنيف البحث على أنه      ] ينبغي] [يجب] [يجوز[  -2[
  .]وخصوصا توافر النية غير التجارية عند وقت الحصول

ابير الرامية إلى تحقيق ما يلي من أجل الحفـاظ          المتعاقدة أن تتخذ التد   ] على األطراف ] [ينبغي لألطراف [  -3[
  :على سالمة اإلجراءات المبسطة

  كفالة تمرير االلتزامات إلى المستخدمين الالحقين فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع؛  )أ(
 معالجة التغييرات المحتملة في النية من جانب المستخدمين غير التجاريين، بما في ذلك من خالل تحديـد                )ب(

  نقاط مرجعية واضحة لمثل هذه التغييرات؛
المـوارد  ] [المـوارد الجينيـة   [كفالة إعادة التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة مع مقدم              )ج(
  في الحاالت التي تتغير فيها نية المستخدمين غير التجاريين، حسبما هو مالئم؛] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية
من استعمالها بدون   ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [ قيام مستخدمي    تجنب  )د(

  التزامات تجاه المقدم للمعلومات المولدة، إذا كان هذا االستعمال مقيدا، مثال من خالل سياسات اإلصدار؛
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بمواثيـق  ] ومنتجاتهـا ] [، ومـشتقاتها  ] [لوجيـة الموارد البيو ] [الموارد الجينية [اإلقرار بالتزام مستخدمي      )ه(

  ]السلوك ألفضل ممارسات الحصول وتقاسم المنافع السارية في مجتمع البحوث؛
الموارد ] [الموارد الجينية [ومستخدمي   أن تتخذ التدابير لتشجيع مقدمي    ] على األطراف ] [ينبغي لألطراف [  -4[
 شروط متفق عليها بصورة متبادلة، إلى النظر في تضمين هـذه الـشروط       ، عند وضع  ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [البيولوجية

، [ ]للمـوارد البيولوجيـة   ] [للمـوارد الجينيـة   [كتالوجات ذات الصلة لالستخدامات التقليديـة       /وقوائم جرد ] [نموذجية[بنودا  
  ].]}...{التي تم إعداها وفقا ] ومنتجاتها] [ومشتقاتها

راف على تبادل الخبرات في استخدام وإعداد األدوات اإللكترونيـة لتتبـع        أن تتعاون األط  ] ينبغي] [يجب[  -5
  ].ومنتجاتها] [، ومشتقاتها[ ]الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[

فـي تطبيـق    ] ، حـسب الحالـة،    [أن تتبادل األطراف معلومات عن أفضل الممارسات        ] ينبغي] [يجب[  -6
] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [على  ] اسم المنافع وتق[اإلجراءات اإلدارية المبسطة للحصول     

  .لغرض البحوث غير التجارية
  2الخيار 

أو ] ومنتجاتهـا ] [، ومـشتقاتها  [ ]للموارد البيولوجية ] [للموارد الجينية [على األطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ        
وفقا ألحكام االتفاقيـة،    ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [األطراف األخرى التي حصلت على      

  :القيام بما يلي
] ، ومـشتقاتها  ] [المـوارد البيولوجيـة   ] [الموارد البيولوجيـة  [أن تنظر في قواعد مبسطة للحصول على          )أ(

  ؛]ريةولألغراض غير التجا[الستعمالها في أغراض التصنيف ] ومنتجاتها[
] للمورد البيولوجي ] [للمورد الجيني [] بدرجة كبيرة [أن تشترط خضوع االستخدامات الجديدة أو المتغيرة        [  )ب(

خضوعها لموافقة مسبقة عن علم جديدة وشـروط متفـق   ] ينبغي] [يجب[خارج نطاق الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة،   
وعلـى  .] [أو الشعوب األصـلية والمجتمعـات المحليـة المعنيـة        /لمورد و عليها بصورة متبادلة جديدة من البلد الذي يقدم ا        

األطراف تشجيع المستخدمين والمقدمين على النظر، عند إعداد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، بمافي ذلـك شـروط                 
  .]عمال الموارد الجينيةااللتزامات هذه بإعادة التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة إذا حدث تغيير في است

  االمتثال:    جيم
  

  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1
  أنشطة زيادة التوعية  )أ(
لية للحصول وتقاسم المنافع أمر مهم للمستخدمين والمقدمين من أجـل     مح أن التوعية باألطر التنظيمية ال     إذ يالحظ  [

  ]}فقرة في الديباجة {ضمان االمتثال
لزيادة التوعية بالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنـافع      ] التالية[اتخاذ التدابير   ] على األطراف  []ينبغي لألطراف [

ويمكـن أن تتـضمن هـذه    ]. تقاسم المنـافع ] التشجيع على ] [ضمان[من أجل   ] الطوعية] [اإللزامية[لمساندة تدابير االمتثال    [
  :ما يلي] ، دون أن تقتصرعلى[التدابير، 

لومات حديثة عن إطارها المحلي للحصول وتقاسم المنافع، وخـصوصا القـوانين والـسياسات              إتاحة مع   )أ(
  واإلجراءات الوطنية؛
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، بما في ذلك التشجيع على فهم أوسع بين         [خطوات للترويج للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع           )ب(

بيولوجية، فضال عن االعتراف بمساهمة المجتمعات      الجمهور بشأن مفاهيم سوء التخصيص، وسوء االستعمال، والقرصنة ال        
  ؛]األصلية والمحلية في التنوع البيولوجي وبالمنافع التي تترتب عن هذه المساهمة

  تنظيم اجتماعات ألصحاب المصلحة؛  )ج(
  إنشاء مكتب لمساعدة أصحاب المصلحة وإدامته؛  )د(
دل المعلومات بـشأن الحـصول وتقاسـم        غرفة تبا [/] موقع شبكي متخصص  [نشر المعلومات من خالل       )ه(

  ؛]، باإلضافة إلى نشر نسخ مطبوعة[]المنافع
  بالتشاور مع أصحاب المصلحة؛] وأدوات أفضل الممارسات[التشجيع على إعداد مدونات سلوك   )و(
  .التشجيع على التبادل اإلقليمي للخبرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  )ز(
مـن االتفاقيـة   ) ج(10والمـادة  ) ي(8زيادة التوعية وفقا للمادة ] نبغي لألطراف ي] [يجب على األطراف  [  -2[

للتشجيع على التطبيق األوسع للمعارف التقليدية، واإلبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية مـن خـالل اإلشـراك         
، والتثقيـف   )12المـادة   ( والتـدريب    الفعال من المجتمعات األصلية والمحلية، بموافقتها، في تخطيط وتنفيذ أنشطة البحوث          

  ).]4-18المادة (والتعاون التقني والعلمي ) 2-17المادة (، وتبادل المعلومات )13المادة (والتوعية العامة 
  سوء االستعمال/فهم دولي لسوء التخصيص  )ب(
المـوارد  ] [لجينيـة الموارد ا [على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الهادفة إلى منع سوء تخصيص            ] ينبغي] [يجب[[
  .]والمعارف التقليدية الخاصة بها] ومنتجاتها] [ومشتقاتها] [البيولوجية
  13 نموذجية التفاقات نقل الموادبنودقوائم قطاعية ل  )ج(

  1الخيار [
ـ ] [يجب على [ ـ ] [ينبغي لل ضـمان اتخـاذ   ] [التشجيع علـى  [، باإلضافة إلى    [األطراف أن تقوم بما يلي      ] يجوز لل

  ]:ملزمة قانونا[متثال لال تدابير
  إعداد قوائم قطاعية لبنود نموذجية للعقود، بالتشاور مع مستخدمين ومقدمين من قطاعات رئيسية؛  )أ(
عند التفاوض بـشأن    ] النموذجية[تشجيع المستخدمين والمقدمين على استعمال هذه القوائم القطاعية للبنود            )ب(

  .]الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
  2ر الخيا[

 أن كال من مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية يستفيدون من توافر بنود نموذجية إلدراجها المحتمـل فـي      ؤكدإذ ي [
الكتالوجات عن االستخدامات التقليدية للموارد الجينية، نظرا ألن استعمال هذه البنود وقـوائم  /اتفاقات نقل المواد وقوائم الجرد 

نوني، وقد يقلل من تكاليف المعامالت وسوف يسهم في تهيئة أرضية مستوية بـين المقـدم     الجرد سيزيد من درجة اليقين القا     
  ]}فقرة في الديباجة{. والمستخدم عند التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

                                                              
 )5(-1-هاء- والقسم ثالثا  )5(-2-ألـف- القسـم ثالثـا  يوجد أيضا قسمان عن القوائم القطاعية للبنود النموذجية في كل من             13

  .9/12من المرفق األول بالمقرر 
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، ]الملزمـة قانونـا   [تدابير االمتثال   ] ضمان] [تشجيع[، باإلضافة إلى    ] [على األطراف ] [ينبغي لألطراف [  -1

، على النظر فيمـا     ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [لتشجيع مقدمي ومستخدمي    ] اتخاذ تدابير [
  :يلي، عند وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة

  ؛]، حسب الحالة[ أدناه 3 و2المعدة وفقا للفقرتين ] النموذجية[أن تضمن هذه الشروط البنود   )أ(
] ، ومـشتقاتها  ] [للمـوارد البيولوجيـة   ] [للموارد الجينيـة  [الكتالوجات لالستخدامات التقليدية    /قوائم الجرد   )ب(

  .والمنافع النقدية وغير النقدية المتصلة بها] ومنتجاتها[
في سبيل تعزيز اليقين القانوني، وتقليل تكاليف المعامالت والتشجيع على المساواة في المفاوضات بشأن              [  -2

، ] [قـد ترغـب فـي     ] [النظر في ] [بشكل جماعي [ أن تقوم األطراف  ] ينبغي] [يجب[الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة،      
وقـوائم  ] [قطاعيـة ] [نموذجيـة [قـوائم لبنـود     ] [إعـداد ] [لصياغة] [على المستوى الوطني  [وضع إجراءات   ] حسب الحالة 

، والمنـافع النقديـة     ]ومنتجاتهـا ] [، ومشتقاتها ] [للموارد البيولوجية ] [نيةللموارد الجي [االستخدامات التقليدية   ] كتالوجات/جرد
  ]:في هذه السياق[لهذه اإلجراءات ]] يجوز] [ينبغي] [يجب[و. وغير النقدية المرتبطة بها

كتالوجـات  /نموذجية لها وقـوائم جـرد     ] [، ضمن جملة أمور   [أن تبين القطاعات التي ينبغي إعداد بنود          )أ[(
بالتعاون مـع   [، والمنافع المتصلة بها،     ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها [ ]الموارد البيولوجية ] [للموارد الجينية [ات التقليدية   لالستخدام

  ؛]]وأن تعكس أفضل الممارسات] [المنظمات القطاعية الدولية الرئيسية والمستخدمين والمقدمين المعنيين
مع مراعـاة العناصـر المـشتركة       [،  ]النموذجية[ في البنود    تناولها] يجوز] [ينبغي[أن تبين المسائل التي       )ب(

  ؛]لمختلف القطاعات والطبيعة الخاصة لكل قطاع
  .تتسم بالوضوح والشفافية لتسهيل إشراك أصحاب المصلحة] مقترحات] [قواعد[أن تشمل   )ج(
ـ     ] بشكل جماعي [أن تقوم األطراف    ] يجوز] [ينبغي] [يجب[  -3 اد توصـيات   النظر في، وحسب الحالة، اعتم

وقـوائم  ] [النموذجيـة [البنود ] تزويد آلية غرفة تبادل المعلومات بتجميع لقوائم    [في الحاالت المالئمة    ] على المستوى الوطني  [
] ينبغـي ] [يجب[و]. ومنتجاتها] [، ومشتقاتها [ ]الموارد البيولوجية ] [للموارد الجينية [لالستخدامات التقليدية   ] الكتالوجات/الجرد

للمـوارد  [لالسـتخدامات التقليديـة     ] الكتالوجات/وقوائم الجرد ] [النموذجية[ألطراف بانتظام باستعراض هذه البنود      أن تقوم ا  
  .، وتحديثها في الحاالت المالئمة]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الجينية

المبينة في المرفـق    ] النموذجية[البنود  على األطراف اتخاذ التدابير للتشجيع على استعمال        ] ينبغي] [يجب[  -4[
بالنظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع وإدراجها في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة بين المقدمين والمـستخدمين    } ...{
بة للفئات الـثالث  أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية بالنس     /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [للموارد الجينية [

  ]:ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [للموارد الجينية[التالية الستخدام 
  البحوث لغير أغراض إلى التسويق التجاري؛  )أ(
  البحوث والتطوير ألغراض التسويق التجاري؛  )ب(
  .]التسويق التجاري  )ج(
لحصول وتقاسم المنافع، مؤشرات لتعريف هـذه الفئـات          من النظام الدولي بشأن ا     }...{يرد في المرفق      -5[

  .]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[الثالث الستخدام 
  مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين  )د(
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ضل الممارسـات بـشأن    منه لوجود طائفة من مدونات السلوك الوطنية والدولية، والمبادئ التوجيهية عن أف  ادراكإ[

الحصول وتقاسم المنافع، على مستوى القطاعات أو على الشركات، وألهميتها في تحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنـافع                 
  ]}فقرة في الديباجة{. الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، والهدف الثالث من االتفاقية

ـ ] [يجب على [ ـ ] [ينبغي لل ملزمـة  [تـدابير   ] ضمان] [تشجيع[، باإلضافة إلى    [وم بما يلي  األطراف أن تق  ] يجوز لل
  :لالمتثال] قانونا

المتعلقـة  ] ، ومعـايير أفـضل الممارسـات      ] [الطوعية[أن تساند، حسب الحالة، إعداد مدونات السلوك          )أ(
، واسـتعراض هـذه     ]هـا ومنتجات] [ومـشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [بالحصول وتقاسم المنافع لمستخدمي     

  المدونات وتحديثها؛
وتشجيع المـستخدمين   [المستخدمين على االلتزام بمدونات السلوك      ] لضمان أن ] [لتشجيع[أن تتخذ تدابير      )ب(

  ]على االلتزام بمعايير أفضل الممارسات؛
وي أن تضمن إيصال مدونات السلوك هذه ومعايير أفضل الممارسات إلـى مجموعـات المـستخدمين ذ              )ج[(

  .وتثقيفهم وزيادة توعيتهم بها] الصلة
  فضل الممارساتألسلوك التعريف مدونات   )ه(
 لوجود طائفة من مدونات السلوك الوطنية والدولية والمبادئ التوجيهية عن أفضل الممارسـات بـشأن                 منه ادراكإ[

فقـرة فـي   {. ف الثالث من االتفاقية   الحصول وتقاسم المنافع، على مستوى القطاعات أو الشركات، وبأهميتها في تحقيق الهد           
  ]}الديباجة

أن تقوم األطراف بشكل جماعي بوضع إجراءات لتحديد مدونات الـسلوك والمبـادئ التوجيهيـة               ] ينبغي] [يجب[
  .المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، التي تشكل أفضل الممارسات، واستعراضها بانتظام

ـ غراض ا  أل الذين يتلقون أمواال  ث تلزم المستخدمين    ووكاالت تمويل البح    )و( ث باالمتثـال لمتطلبـات     ولبح
  محددة للحصول وتقاسم المنافع

رمـز  [قيام الكيانات القائمة بالبحوث والتمويل والنشر بطلـب     ]تكفل أن ] [تشجع[على األطراف أن    ] ينبغي] [يجب[
كجزء مـن إجراءاتهـا   ] لقانون الوطني ذي الصلةإثبات على االمتثال ل   ] [تحديد الهوية الفريدة المشار إليه في شهادة االمتثال       

] ، ومـشتقاتها  ] [موارد بيولوجية ] [بموارد جينية [الخاصة بتقديم الطلبات أو نتائج البحوث، حسب الحالة، عندما يتعلق األمر            
  .وما يرتبط بها من معارف تقليدية] ومنتجاتها[

  إقرار من طرف واحد صادر عن المستخدمين  )ز(
  
لمساندة االمتثال  ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بشأن الحصول        (لية للحصول   معايير دو   )ح(

  فيما بين الواليات الوطنية
 لدعم االمتثال في حاالت سوء التخـصيص، إذا كـان           }...{أن تطبق التدابير اإلضافية المبينة في       ] ينبغي] [يجب[[

  .]}...{ المتعاقد الذي يقدم موردا جينيا، متفقا مع اإلطار الداخلي للحصول وتقاسم المنافع في الطرف
  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2

] واإلدارية أو تدابير السياسة المالئمة    ] التنظيمية،[التشريعية و [على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير       ] ينبغي] [يجب[[
  ]]الرامية إلى بناء القدرة على وضع آليات لرصد االمتثال؛[
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   لتبادل المعلوماتآليات  )أ(
أن تتعاون على تسهيل تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسـم       ] ينبغي لألطراف ] [يجب على األطراف  [  -1

، وحـسب الحالـة،   ]ومنتجاتها] [ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[المنافع بين األطراف، ومقدمي ومستخدمي   
غرفـة  [أن تستعمل األطـراف     ] يجب] [ينبغي:][[وتقاسم المنافع، بما في ذلك من خالل      بين نقاط االتصال الوطنية للحصول      

 3للفقـرة   ] وفقا[آلية غرفة تبادل المعلومات     ] بموجب هذا، كجزء من   [تنشأ  ] تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع     
ى التي تتفق عليها األطراف، بما في ذلـك الوسـائل        باإلضافة إلى الوسائل األخر   [ من االتفاقية، للقيام بما يلي       18من المادة   

  ]:غير القائمة على اإلنترنت
للحصول وتقاسم المنافع   ] أو البروتوكوالت المجتمعية  ] [، القواعد [االمتثال للتشريع الوطني    ] دعم] [رصد[  )أ[(

  ]؛]من خالل تبادل المعلومات[ولهذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
للمعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرة بشأن الحـصول وتقاسـم           ] المنصف[يسير التبادل   ت  )ب(

] المـوارد البيولوجيـة   ] [الموارد الجينيـة  [، وأفضل ممارسات تطبيق اإلجراءات اإلدارية المبسطة للحصول على          [المنافع،  
  ؛]ألغراض البحوث غير التجارية] ومنتجاتها] [ومشتقاتها[

تيسير التمويل الوافي وبناء القدرات للمشاركة الفعالة في آلية غرفة تبادل المعلومـات بـشأن الحـصول           )ج[(
وتقاسم المنافع، مع مراعاة االحتياجات الخاصة لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا من بينهـا، والـدول                    

  ]ت االنتقالية، وكذلك البلدان التي هي مراكز منشأ ومراكز للتنوع الجيني؛الجزرية الصغيرة النامية، وبلدان االقتصادا
مساعدة األطراف على تنفيذ هذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، مع مراعـاة االحتياجـات                  )د(

ة من بينها، وبلدان االقتـصاد  الخاصة لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامي       
، من خالل تقديم المعلومات على النحو المحـدد فـي           [االنتقالي وكذلك البلدان التي هي مراكز منشأ ومراكز للتنوع الجيني           

  ؛] أدناه3الفقرة 
  .]دعم حصول المستخدمين المحتملين للموارد الجينية على المعلومات ذات الصلة  )ه[(
وسيلة تتاح من خاللهـا     ] بشأن الحصول وتقاسم المنافع   [كل غرفة تبادل المعلومات     أن تش ] ينبغي] [يجب[  -2[

أن تقدم الغرفة إمكانية الحصول علـى المعلومـات التـي تتيحهـا             ] ينبغي] [يجب[و.   أعاله 1المعلومات ألغراض الفقرة    
  .]دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافعهذا النظام ال] لية للحصول وتقاسم المنافع ومحاألطر ال[األطراف المتعلقة بتنفيذ 

على كل طرف أن يقـدم إلـى غرفـة تبـادل            ] ينبغي] [يجب[بدون اإلخالل بحماية المعلومات السرية،        -3
أي معلومات يلزم تقديمها إلى الغرفة بموجـب أحكـام هـذا            ] [، حسب الحالة،  ] [بشأن الحصول وتقاسم المنافع   [المعلومات  

  :باإلضافة إلى ما يلي] وتقاسم المنافع،النظام الدولي بشأن الحصول 
تنفيذ هذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسـم        ] طريقة[أي قوانين وأنظمة ومبادئ توجيهية قائمة بشأن        [  )أ(

  ؛]المنافع
  ]البروتوكوالت المجتمعية؛  )ب[(
  ؛]لمنافعتتعلق بالحصول وتقاسم ا[أي اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف   )ج(
  الوطنية المختصة؛) السلطات(لسلطة معلومات عن نقطة االتصال الوطنية وا  )د(
  ]؛")الكشف عن االسم ووصمة العار("قائمة بأسماء المخالفين التفاقات الحصول وتقاسم المنافع   )ه[(
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  ]لنموذجية للعقود؛البنود ا] قوائم[للحصول وتقاسم المنافع و] النموذجي[معلومات عن التشريع الداخلي   )و[(
  ]الخبرة في إعداد أدوات إلكترونية لتتبع الموارد الجينية؛  )ز([
  ].مدونات السلوك وأفضل الممارسات في مجال الحصول وتقاسم المنافع  )ح[(
] ، حـسب الحالـة،    ] [بشأن الحصول وتقاسم المنـافع    [أن تتضمن غرفة تبادل المعلومات      ] ينبغي] [يجب[  -4[

، والبروتوكوالت المجتمعية وما    [لشهادات االمتثال للتشريع الوطني     ] وقاعدة بيانات عن األمثلة   ] [طة بحث ونق[دوليا  ] سجال[
والمتطلبات الوطنية للحصول وتقاسـم المنـافع، علـى أن          ] يرتبط بها من قوانين عرفية لدى المجتمعات األصلية والمحلية        

  .]}...{المختصة، وفقا لألحكام في ) السلطات(تصدره السلطة 

] األول[أن ينظر مجلس إدارة النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، في اجتماعـه              ] ينبغي] [يجب[  -5[
، بما في ذلك التقـارير عـن أنـشطتها،          ]بشأن الحصول وتقاسم المنافع   [، في طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات        ]القادم[

  .]ويقرر هذه الطرائق ويداوم على مراجعتها بعد ذلك
  لية مختصةمحشهادة معترف بها دوليا صادرة من سلطة   )ب(
وإتاحة [على كل طرف تعيين نقطة اتصال وطنية واحدة لشؤون الحصول وتقاسم المنافع             ] ينبغي] [يجب[  -1

ن أ] ينبغـي ] [ويجب]. [، حسب الحالة  ] [أي معلومات تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات           [
فضال عن أي وسـائل     ] [بشأن الحصول وتقاسم المنافع   [نقطة االتصال الوطنية إلى آلية غرفة تبادل المعلومات         ] تتيح] [تقدم[

معلومات عن إجـراءات الحـصول علـى        ] أخرى توافق عليها األطراف، بما في ذلك الوسائل غير القائمة على اإلنترنت           
يها بصورة متبادلة، بما في ذلك تقاسم المنـافع، ومعلومـات عـن الـسلطات               الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عل      
  ].أو المحلية ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين/الوطنية المختصة، وعن المجتمعات األصلية و

على كل طرف أيضا تعيين سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر، تكون مـسؤولة عنـه                ] ينبغي] [يجب[  -2
  : بالنيابة عنه فيما يتعلق بالمهام التاليةومصرح لها بالعمل

، بما فـي    [هذا النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع      ] لدعم تنفيذ ] [التي يتطلبها [أداء المهام اإلدارية      )أ[(
  ]؛]افعللحصول وتقاسم المن] الوطنية[المتطلبات ]أو[/شهادات االمتثال للتشريع الوطني و] وتحويل التحري عن] [إصدار[ذلك 

  ]، وإدارتها وتحويلها إلى اآللية المالية؛}...{استالم األموال المحصلة من خالل إنفاذ أحكام   )ب[(
مساعدة مقدمي الموارد الجينية في الحصول على المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك في حاالت محـددة                )ج[(

موافقة المسبقة عن علـم والـشروط المتفـق عليهـا بـصورة      من المخالفات المزعومة لمتطلبات البلد المقدم بالعالقة إلى ال    
  ]متبادلة؛

  .ويجوز أن يعين الطرف كيانا واحدا للقيام بمهام كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية المختصة
على كل طرف أن يخطر األمانة باسم وعنوان كل مـن نقطـة االتـصال والـسلطة أو                  ] ينبغي] [يجب[  -3

هذا النظام الدولي بشأن الحصول     ] تاريخ سريان مفعول  ] [تاريخ نفاذ [ة التابعة له، في موعد أقصاه       السلطات الوطنية المختص  
علـى  ] ينبغـي ] [يجب[وفي الحاالت التي يعين فيها طرف أكثر من سلطة وطنية مختصة واحدة،         . وتقاسم المنافع بالنسبة له   

] يجـب [و. عن مسؤوليات كل سلطة واحدة من هذه السلطات       الطرف أن ينقل إلى األمانة، مع اإلخطار المذكور، بمعلومات          
على كل طرف إخطار األمانة بأي تغيير في تعيين نقطة االتصال الوطنية أو اسم وعنوان ومـسؤوليات الـسلطة أو     ] ينبغي[

  .السلطات الوطنية المختصة التابعة له
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 أعـاله، وأن تتـيح هـذه        3 الفقرة   على األمانة إبالغ األطراف باإلخطارات التي تتسلمها بموجب أحكام          -4

  14].بشأن الحصول وتقاسم المنافع[المعلومات أيضا من خالل غرفة تبادل المعلومات 
  1الخيار 

إلصدار شهادة معترف بها    [أن ينشئ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع نظاما للترخيص           ] ينبغي] [يجب[[
على كل طرف إصدار شهادة امتثال، ذات صبغة قانونيـة          ] [بالتصديق] [باالمتثال []باألصل القانوني ] [بمصدر] [بمنشأ] [دوليا

المـوارد  ] [المـوارد الجينيـة   [تثبـت منـشأ     ] والتي ينبغي أن  ] [والتي يجب أن  ] [دولية وقابلة للتطبيق على الصعيد الدولي     
المـوارد  ] [هـذه [بت امتثال أحـد مـستخدمي       وتث] [وما يرتبط بها من معارف تقليدية     ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [البيولوجية

للمتطلبـات  ] [أو/للمتطلبات و ] [أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية      /و] [ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الجينية
 التـي حـصلت علـى    أو األطراف] بلدان منشأ] [بلد منشأ] [بلد مقدم هذه الموارد[ذات الصلة في ] أو القواعد [للقوانين  [ أو/و
، البروتوكوالت المجتمعية والقـوانين  ]] [وفقا ألحكام االتفاقية] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية [

ـ ] [، ومـشتقاتها ] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية]] [. [العرفية ذات الصلة لدى المجتمعات األصلية والمحلية    ] اومنتجاته
التي يقدمها طرف متعاقد هي فقط تلك الموارد التي يقدمها األطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو األطـراف     

أن تكون الشهادة وثيقة عامـة تـصدرها سـلطة          ] ينبغي] [يجب[و]. التي حصلت على الموارد الجينية وفقا ألحكام االتفاقية       
 الوطني، ويشترط إبراز الشهادة في نقاط التفتيش المحددة في بلدان المستخدم والمقدم، تلك              وطنية مختصة معينة وفقا للقانون    

  .]النقاط التي يتم إنشاؤها لرصد االمتثال فيما يتعلق بطائفة االستخدامات المحتملة
المنافع يجوز لألطراف، على أساس طوعي، أن تتيح للمستخدمين شهادة امتثال للتشريع الداخلي للحصول وتقاسم               [

  .]تصدرها سلطة وطنية معنية، وتسمح للمستخدمين بإثبات االمتثال للتشريع الوطني للحصول وتقاسم المنافع
  ]:كحد أدنى[المعلومات التالية ] الطوعية[أن تتضمن الشهادة ] يجوز] [ينبغي] [يجب[  )أ(

  اسم السلطة الوطنية التي أصدرتها؛  )1(
  تفاصيل عن المقدم؛  )2(
  بجدي رقمي فريد ومشفر لتعريف الهوية؛رمز أ  )3(
] أو/و] ومنتجاتهـا ] [، ومـشتقاتها ] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[تفاصيل حقوق حائزي    )4(

  ، حسب الحالة؛]ما يرتبط بها من معارف تقليدية[
  تفاصيل المستخدم؛  )5(
أو ما يرتبط بهـا مـن   /و] [تجاتومن] ، ومشتقاتها ] [موارد بيولوجية ] [موارد جينية ([الموضوع    )6(

، رهنا بالمعلومات الـسرية التـي تحـددها المتطلبـات           [الذي تغطيه الشهادة    ]) معارف تقليدية 
  ؛]الوطنية أو المجتمعات األصلية والمحلية التي تقدم المعارف التقليدية المرتبطة بها

، ] [المـوارد البيولوجيـة   [ ]يةمصدر الموارد الجين  ] [الجمع] [الحصول[لنشاط  [الموقع الجغرافي     )7[(
  ؛]]ومنتجاتها] [ومشتقاتها

                                                              
  . أعاله4 إلى 1يجب مواصلة النظر في ترتيب الفقرات من    14
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أو األطـراف التـي     ] [البلـدان المقدمـة   ] [/بلدان المنشأ [الموافقة المسبقة عن علم التي تمنحها         )8[(

وفقـا ألحكـام    ] ومنتجاتهـا ] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [حصلت على   
  ]ألصلية والمحلية أو الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛أو المجتمعات ا] االتفاقية

  ]االستخدامات المسموح بها وقيود االستخدام؛  )9[(
  ]شروط التحويل إلى أطراف ثالثة؛  )10[(
  تاريخ اإلصدار؛  )11(
  ].ليةمحتأكيد على االمتثال لمتطلبات الحصول ال  )12[(

 نقاط للتفتيش على شهادات االستخدامات التجاريـة وغيـر          على األطراف المتعاقدة إنشاء   ] ينبغي] [يجب[  )ب[(
أن تشمل نقاط التفتيش لالستخدامات التجارية ضوابط جمركية، ومكاتب للملكية الفكريـة،         ] ينبغي] [يجب] [يجوز[و. التجارية

أن تـشتمل نقـاط     ] يينبغ] [يجب] [يجوز[و. ونقاط تسجيل للتطبيقات التجارية األخرى غير المشمولة بحقوق الملكية الفكرية         
التفتيش لالستخدامات غير التجارية دور نشر المجالت العلمية، والكيانات التي تقدم المنح، والمجموعات خـارج الموضـع                 

  ]].الطبيعي
للترخيص من خـالل   ] وطوعية[على األطراف المتعاقدة تيسير تطبيق عملية فعالة وسهلة         ] ينبغي] [يجب[  )ج[(

] يجـوز [التي ] والوسائل األخرى التي تتفق عليها األطراف، بما في ذلك بناء القدرات والتمويل   [يدة  استعمال التكنولوجيا الجد  
  :أن تتضمن ما يلي] ينبغي] [يجب[

قواعد بيانات للشهادات تتسم بفاعلية التكاليف وتكون متاحة لعامة النـاس، تقـدم دلـيال علـى                   )1(
  ؛] بصورة متبادلةوالشروط المتفق عليها[الموافقة المسبقة عن علم 

تسجيل االمتثال االطرادي في قواعد البيانات هذه عند الوفاء بشروط الموافقة المسبقة عن علـم                 )2[(
  ]والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛

  ]؛]وتسجيلها[قواعد بيانات يمكن البحث من خاللها في طلبات الحصول على براءات االختراع   )3[(
  ؛]لتوفير اليقين بشأن األنواع[ني والمورفولوجي إدماج التصنيف الجي  )4(
تكنولوجيا متنقلة منخفضة التكلفة لترميز الجينات باستخدام رموز األعمدة المتوازيـة إلنـشاء                )5(

  نظام تصنيف للهجوم السريع؛
  .]ربط الرموز الفريدة للهوية برموز األعمدة المتوازية المستندة إلى الجينات  )6(

  :على األطراف المتعاقدة، القيام بما يلي] [ينبغي] [يجب[  )د[(
] الموارد الجينية [أن تستخدم إجراءات التتبع القائمة من خالل إعادة تجديد تشكيل مفهومها لتتبع               )1[(

  ]وما يرتبط بها من معارف تقليدية؛] ، ومشتقاتها ومنتجاتها] [الموارد البيولوجية[
  راطية؛تقليل إنشاء مستويات جديدة من البيروق  )2(
التشجيع علـى اإلصـدار     ] في حالة اشتراط طرف ما الحصول على الموافقة المسبقة عن علم          [  )3(

، مثل االنتهاء من إعداد اتفاق نقل المواد أو اتفـاق           [اآللي للشهادات بعد االمتثال لمعاير محددة       
  ؛]الحصول وتقاسم المنافع
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  ]ظام جديد إلصدار الشهادات؛التشجيع على توحيد شروط السماح القائمة مع أي ن  )4[(
  التشجيع على استخدام أنظمة غير ورقية؛  )5(
وضع معايير دنيا للتشجيع على تسجيل المجموعات، للتأكد من وجود رابطـة بـين المـوارد                  )6[(

  ]لية؛محالوافدة والموارد الخارجة، دون اشتراط تحقيق التجانس في إجراءات التسجيل ال
، وال سيما أقل البلدان نموا مـن بينهـا والـدول الجزريـة        [بلدان النامية   تقديم دعم اقتصادي لل     )7[(

من أجل إعداد أنظمة إلكترونية مباشرة لدعم نظام        ] الصغيرة النامية، وبلدان االقتصاد االنتقالي،    
  .]]دولي للتوثيق

ة إلـى اسـتخدام     على األطراف المتعاقدة ضمان عدم منح حقوق الملكية الفكرية المـستند          ] ينبغي] [يجب[  )ه[(
أو ما يرتبط بها من معـارف تقليديـة، إال إذا تـضمنت             /و] ومنتجاتها] ]، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [

طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية هذه اإلفصاح عن شهادة امتثال معترف بها دوليا لتـشريع الحـصول وتقاسـم                    
  .]للمواردالمنافع في البلد المقدم 

  2الخيار 
للمـوارد  [التي هي بلـدان منـشأ   ] [توافق بموجب هذا على إنشاء   [على األطراف المتعاقدة    ] يجوز] [ينبغي] [يجب[

، أو األطراف األخـرى التـي حـصلت علـى           ]ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [للموارد البيولوجية ] [الجينية
حـسب الحالـة وفقـا      [،  ]أن تشترط ] [وفقا ألحكام االتفاقية،  ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [البيولوجيةالموارد  ] [الموارد الجينية [

شهادة معترف بها دوليـا  [عند منح الحصول،  ] ، من خالل سلطتها الوطنية المختصة، إصدار      ] [للظروف الوطنية، بشرط أن   
للقـانون ذي الـصلة لبلـد    ] أومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [يولوجيةالموارد الب] [للموارد الجينية[للتصديق على امتثال مستخدم ما  

من جانـب سـلطة     [،  ])]]أو دليل موثق  [[(] شهادة امتثال   ] ، من خالل السلطة الوطنية المختصة التابعة لها، إصدار        ] [المنشأ
بإظهار االمتثال لتـشريع  ] تجاتهاأومن] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [تسمح لمستخدمي   ] [وطنية مختصة 

تحتوي على معلومات عن البلـد الـذي يقـدم المـوارد     [الحصول وتقاسم المنافع في األطراف المقدمة   ] أو إطار ] أو قواعد [
 .]ومعلومات عن االمتثال للتشريع الوطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  أنظمة التتبع واإلبالغ  )ج(
إعداد أنظمة للتتبع والرصد للوقوف على انتهاكـات االلتزامـات    [ف المتعاقدة   على األطرا ] ينبغي] [يجب[  -1

أو ما يرتبط بها من معـارف       /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [التعاقدية أو سوء تخصيص     
ادل المعلومات، بما في ذلك من خالل آليـة  تسهيل تب  [].تقليدية، وإخطار حائزي الحقوق وأصحاب المصلحة بهذه االنتهاكات       

، ]ومنتجاتهـا ] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[غرفة تبادل المعلومات، المتعلقة بإعداد أنظمة للتبع ورصد   
  ].والتشجيع على مزيد من التطوير لتكنولوجيات المعلومات المالئمة لهذا الغرض

ألطراف أن تشجع المستخدمين والمقدمين على إدراج أحكام في عقـود الحـصول             على ا ] ينبغي] [يجب[  -2[
التـي تـم    ] ومنتجاتهـا ] [، ومـشتقاتها  ] [الموارد البيولوجيـة  ] [الموارد الجينية [وتقاسم المنافع لتغطية رصد وتتبع استخدام       

  .]دلةالحصول عليها، بما في ذلك تدابير لرصد االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبا
  تكنولوجيا المعلومات ألغراض التتبع  )د(
  
  متطلبات اإلفصاح  )ه(
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] وطلبات الموافقة على منتجاتها   [، في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية         ]يجوز] [ينبغي] [يجب[  -1[

] ، ومـشتقاتها  ] [مـوارد بيولوجيـة   ] [مـوارد جينيـة   [بمشتقات من أو باستخدام     ] يستند مباشرة إلى  [التي يتعلق موضوعها    
] المـوارد الجينيـة  ] [مصدر[أو ] البلد الذي يقدم] [منشأ[ما يرتبط بها من معارف تقليدية، اإلفصاح عن بلد   ] أو[/و] ومنتجات[
فـضال عـن    ] أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، وفقا ألحكام االتفاقيـة          /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية [
تقديم ما يثبت االمتثال لألحكام الخاصة بالموافقة المسبقة عن علـم، والـشروط             ] لموافقة المسبقة عن علم و    معلومات عن ا  [

وفقـا  [للبلد الذي يقدم المـوارد      ] أو المتطلبات /،القواعد و [المتفق عليها بصورة متبادلة وتقاسم المنافع، وفقا للتشريع الوطني          
  ].]]ألحكام االتفاقية

لكل طرف أن يضع إجراءات تنفيذية فعالة لضمان االمتثال لاللتزامات المنصوص عليهـا     ] ينبغي] [يجب[  -2[
أو جنائية ضد عدم    /و] ، مدنية [، بصفة خاصة، وضع تدابير إدارية     ]ينبغي لكل طرف  ] [وعلى كل طرف  . [في الفقرة  السابقة   

ضمان تزويد الـسلطات    ] ينبغي] [ويجب[،  اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة وتقديم معلومات كاذبة إلى السلطات الوطنية          
أو القضائية بسلطة منع مواصلة البت في الطلب وإلغاء أحد حقوق الملكية الفكرية أو موافقة على منتج أو جعلـه                    /اإلدارية و 

المنـصوص  غير قابل للنفاذ، إذا لم يمتثل مقدم الطلب، عن علم منه أو مع وجود أسانيد معقولة بتوافر ذلك العلم، لاللتزامات         
  .]عليها في الفقرة السابقة أو قدم معلومات كاذبة أو تدليسية

] يجـوز ] [[تشجيع االمتثال للتشريع الوطني والمتطلبات الوطنية في بلـدان المـستخدمين          ] ينبغي] [يجب[  -3[
لمتطلبـات الوطنيـة    أعاله بتقديم شـهادة االمتثـال للتـشريعات وا   1الوفاء بااللتزامات المذكورة في الفقرة    ] ينبغي] [يجب[

  .]}...{للحصول وتقاسم المنافع، الصادرة عن بلد المنشأ وفقا 
  تعريف نقاط التفتيش  )و(
، ] [عند الحـدود [على األطراف إنشاء آليات فعالة أخرى مساندة لالمتثال في نقاط التفتيش   ] ينبغي] [يجب[  -1[

 وغيرها، ويشمل ذلك استعمال شهادات االمتثال للتـشريعات         ومكاتب حقوق الملكية الفكرية، والكيانات التي تمول البحوث،       
  ].]الوطنية، من أجل منع سوء تخصيص الموارد

على األطراف المتعاقدة إنشاء نقاط تفتيش في جهات من بينها مكاتـب حقـوق الملكيـة                ] ينبغي] [يجب[  -2[
] المـوارد الجينيـة  [رها، لضمان إرفاق استخدام الفكرية، وسلطات الموافقة على التسويق والكيانات التي تمول البحوث، وغي   

  .]بالشهادة المعترف بها دوليا، ومتمشيا معها] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية[
المـوارد  ] [الموارد الجينية [أن تغطي نقاط تفتيش التي تنشئها األطراف جميع استخدامات          ] ينبغي] [يجب[  -3[
  .]في واليتها القضائية، وفقا للتعريف المذكور في النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية

  إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3
، ] [المـوارد البيولوجيـة  ] [المـوارد الجينيـة  [على كل طرف أن تكفل امتثال مستخدمي    ] ينبغي] [يجب[  -1[
فـي بلـدان    ] أو القواعد [ط بها من معارف تقليدية، في واليته القضائية، للتشريع الوطني           أو ما يرتب  /و]ومنتجاتها] [ومشتقاتها

وأو ما يرتبط بها من معارف تقليدية أو لألطراف التـي تحـصل علـى هـذه                 ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها [منشأ هذه الموارد    
وذلك عن طريـق    [.] [ ما يرتبط بها من معارف تقليدية      أو/و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [

  :]اتخاذ التدابير التالية
وما يرتبط بها من    ] منتجاتها، و ][ها، ومشتقات ][الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [قواعد تلزم مستخدمي      )أ([

 التي مـنح الحـصول علـى      رة متبادلة بصومعارف تقليدية باالمتثال للتشريع الوطني في بلد المنشأ وللشروط المتفق عليها            
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ومـا  ] منتجاتهـا ، و ][مـشتقاتها ، و [أساسها، بما في ذلك متطلبات التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد              

  ]؛يرتبط بها من معارف تقليدية
] د البيولوجيـة المـوار ] [المـوارد الجينيـة  [أن يـتم اسـتيراد   ] تدابير تشجع على  ] [لزمقواعد ت ] [إدخال[  )ب([

من بلد يشترط الموافقة المسبقة عن علم الستخدام هذا المـورد           ] ما يرتبط بها من معارف تقليدية     أو  / و منتجاتها و مشتقاتهاو[
  ]لموافقة المسبقة عن علم هذه؛لمع االمتثال ]  فقطأن يتم] [يتمأن [أو لتصديره، 

أو /و] منتجاتهـا و[ ]هاومـشتقات ،  ] [الموارد البيولوجية [] الموارد الجينية  [استعمالتدابير تهدف إلى منع     [  )ج([
  ]]، في حالة سوء تخصيصها؛المعارف التقليدية

ما يـرتبط   أو  /و] منتجاتهاو[ ]هاومشتقات،  ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [ط أن يتم استخدام     اشترا[  )ه([
] بـصورة متبادلـة    المسبقة عن علم والشروط المتفق عليهـا         الموافقة[فقط لألغراض المتمشية مع     ] بها من معارف تقليدية   

  ؛]الشروط واألحكام التي تم الحصول عليها بموجبها[
ما يـرتبط   أو  /و] منتجاتهاو[ ]هاومشتقات،  ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [عند استخدام   أنه  ط  اشترا  )و([

 عن بلـد    مستندات داخل واليتها القضائية، أن تصاحب المواد        ،اريث والتسويق التج  وألغراض البح ] بها من معارف تقليدية   
المـوارد  [وإذا اشترط التشريع الوطني في البلد الذي يقدم . النظام المتعدد األطراف المتفق عليه    /البلد الذي يقدم الموارد   /المنشأ
المسبقة عن علم قبل الحصول علـى المـواد         الحصول على الموافقة    ] منتجاتهاو[ ]هاومشتقات،  ] [الموارد البيولوجية ] [الجينية

وفي الحالة التي يكون فيهـا البلـد الـذي    . [ أيضا ما إذا كانت هذه الموافقة قد طلبت أم ال    مستنداتأن تحدد ال  ] ينبغي] [يجب[
طراف المتفـق  اإلفصاح أيضا عن بلد المنشأ، أو حسب الحالة، النظام المتعدد األ  ] ينبغي] [يجب[يقدم الموارد غير بلد المنشأ،      

 مـستندات ذكـر ذلـك فـي ال   ] ينبغي] [يجب[وفي حالة غياب بعض المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية،           ]. عليه
  ]؛وادالمصاحبة للم

] النظام المتعـدد األطـراف المنـشأ بموجـب    [ها ليشمجينية عند استعمال موارد  ،قواعد تشترط ] إدخال[  )ز([
] ينبغـي ] [يجـب [ة،  التجاريغراضث واألووارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ألغراض البحالمعاهدة الدولية بشأن الم  

لنظـام المتعـدد   ل[ هذه الموارد وفقا لالتفاق الموحد لنقل المواد، بموجـب      الحصول على معلومات تؤكد   ب تكون مصحوبة أن  
  ]للمعاهدة؛] األطراف التابع

االمتثال ألحكام االتفاقية ولهذا النظام الدولي بـشأن الحـصول وتقاسـم            ير أخرى تلزم المستخدمين ب    تداب  )ح([
  .]]المافع

] إلنشاء الجـزاءات والتعويـضات    [على كل طرف اتخاذ تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة         ] ينبغي] [يجب[  -2[
اسم المنـافع فـي بلـدان    مستخدمون خاضعون لواليته القضائية التشريع الوطني للحصول وتق] ينتهك[عندما  ] لمنع الحاالت [

أو المعارف التقليدية أو لألطراف التي حصلت على        /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [منشأ  
 لألطـراف ] ينبغـي ] [يجب] [ويجوز. [وفقا ألحكام االتفاقية  ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [

  :وضع الجزاءات والتعويضات التالية، ضمن جملة أمور
  إلغاء األفعال المتعلقة بالمخالفة؛  )أ(
  التعويض عن األضرار؛  )ب(
  سحب المنتجات الناشئة عن المخالفة من السوق؛  )ج(
  حظر استيراد أو تصدير السلع أو المواد أو أي وسيلة مشار إليها في الفقرة السابقة؛  )د(
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  أو تكرار حدوثه؛ اء الالزم لتجنب استمرار الجرماتخاذ اإلجر  )ه(
  الذى ارتكب المخالفة؛) أو األشخاص(نشر األحكام وإخطار األشخاص المهتمين باألمر على نفقة الشخص   )و(
ومـا  ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [إنزال عقوبات جنائية على استخدام        )ز(
  . من معارف تقليدية بدون االمتثال لشروط الحصول وتقاسم المنافع في بلد المنشأيرتبط بها

  .]]اتخاذ إجراءات أخرى، حسب الحالة  )ح(
وفقا للتشريع الـوطني    [على كل طرف، بناء على طلب مقدم من أي طرف مهتم باألمر،             ] ينبغي] [يجب[  -3[

في التحقيق ومتابعة حاالت المخالفات المزعومـة للتـشريع الـوطني           التعاون  ] إن وجدت، ] [واالتفاقات والترتيبات القائمة،  
أو ما يرتبط بها مـن  /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[للحصول وتقاسم المنافع في بلد منشأ      

وفقا ألحكـام  ] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها []الموارد البيولوجية] [الموارد الجينية[معارف تقليدية أو في الطرف الذي حصل على    
  .]االتفاقية، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

معلومات في التوقيـت المناسـب عـن أنـواع          ] إتاحة[تقديم إرشادات و  [على كل طرف    ] ينبغي] [يجب[  -4
لضمان أال يشكل نقص الموارد ونقص الخبرة بالقانون من         ] [لمساعدة في ل[المساعدة المتاحة لمواطني واليات قضائية أخرى       

  .ممارسة حقوقهم وإنفاذها] جانب المستخدمين عناصر تمنع
  15.]على أطراف المستخدمين تقديم مساعدة مالية لتسوية المنازعات القانونية] ينبغي] [يجب[  -5[
  ات الحصول وتقاسم المنافعتدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إنفاذ ترتيب  )أ(
  .] من إعالن ريو10أن يكون الوصول إلى العدالة وفقا للمبدأ ] ينبغي] [يجب[  -1[
مجلس إدارة النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع فـي          ] يضمن] [ينظر[أن  ] يجوز] [ينبغي] [يجب[  -2[

لفعال للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلـك           حسب الحالة لدعم التنفيذ ا    ] الطوعية[هذه التدابير أو اآلليات     
أو /و] [، فضال عن المساعدة التي تغطي مسائل تتعلق بالتكاليف المالية للخبرة القانونيـة        [من خالل تقديم المساعدة لألطراف      

للقـوانين  [دم االمتثـال المزعـوم      ، بناء على طلبها، في الدعاوي القضائية المتعلقة بحاالت ع         ]المجتمعات األصلية والمحلية  
] ينبغـي ] [يجب[و]. أو انتهاكات اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع/أو المتطلبات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع و   /والقواعد و 

] لاألو[اآلليات في موعد أقصاه اجتماعه      /أن ينظر مجلس إدارة النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع في هذه التدابير            
  .]القادم[

أن ينشئ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع مكتبا ألمين مظالم دولي في مجـال               ] ينبغي] [يجب[  -3[
] [/] ، أو حسب الحالـة، [أن يكون مكتب أمين المظالم مسؤوال عن البلدان المقدمة    ] ينبغي] [يجب[و. الحصول وتقاسم المنافع  

 والمحلية، لتبين حاالت انتهاك حقوقها ولتقديم المساعدة في السعى إلى تـسويات عادلـة               بلدان المنشأ، والمجتمعات األصلية   
بلـد  ] [المقـدم [أن يتمتع مكتب أمين المظالم بسلطة اتخاذ إجراءات بالنيابة عن البلـد             ] ينبغي] [يجب[و. ومنصفة للمنازعات 

أن ] ينبغـي ] [يجب[و. ة المنازعات الملزمة بحكم القانونوالمجتمعات األصلية والمحلية من خالل آلية تسوي   ] البلد المقدم /منشأ
أو المجتمعات األصلية   /و] البلد المقدم /بلد منشأ ] [المقدم[يمثل مكتب أمين المظالم أيضا، عند الضرورة، وحسب الطلب، البلد           

 والمحلية ويقدم دلـيال عـن       والمحلية، في الدعاوى في الواليات القضائية األجنبية، ويتلقى اإلفادات من المجتمعات األصلية           
  ].القانون العرفي والممارسات العرفية، حسب الحالة

                                                              
  . أعاله5 إلى 1يجب مواصلة النظر في ترتيب الفقرات من    15
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  :آليات لتسوية المنازعات  )ب(

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

ية المنازعات تكون متاحة    أن ينشئ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع آلية لتسو         ] ينبغي] [يجب[  )أ(-1[
لكال البلدين، وكذلك لألطراف األخرى المتضررة، التي تشمل المجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات غيـر الحكوميـة،                

] ، ومـشتقاتها  ] [المـوارد البيولوجيـة   ] [الموارد الجينيـة  [والمصالح البحثية والتجارية، وغير ذلك من مقدمي ومستخدمي         
  .]ما يرتبط بها من معارف تقليديةأو /و] ومنتجاتها[

أن يكون آللية تسوية المنازعات أيضا مكاتب إقليمية تستعمل اللغات المحلية، ويعمل بهـا              ] ينبغي] [يجب[  )ب[(
  .]موظفون على دراية بالحقائق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية في المنطقة

] ، والحيـاد واالسـتقالل    [منازعات في عملها بمبادئ اإلنصاف      أن تسترشد آلية تسوية ال    ] ينبغي] [يجب[  )ج[(
  .]المستمدة من طائفة عريضة من المصادر القانونية، بما فيها القانون العرفي وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية

قانونيـة  أن ينشئ النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع آليات للتقـديم المـساعدة ال         ] ينبغي] [يجب[  )د([
  .]للبلدان النامية والمجتمعات األصلية والمحلية

على األطراف في االتفاقية تشجيع المستخدمين والمقدمين على استعمال، إلى أقصى قـدر          ] ينبغي] [يجب[  -2[
  .]ممكن، اآلليات البديلة القائمة لتسوية المنازعات

  يةإنفاذ األحكام وقرارات التحكيم فيما بين الواليات الوطن  )ج(
  ]}فقرة في الديباجة{عقود الحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للنظام الدولي /االمتثال التفاقات أهمية إذ يالحظ[
أن الهيكل الحالي للقانون الدولي الخاص ينص على طائفة من الخيارات لتسوية المنازعات عبـر   وإذ يالحظ أيضا    [

  ]}فقرة في الديباجة{الحدود الوطنية 
) اتفاقية نيويـورك (ها حكيم األجنبية وتنفيذ الترارات بشأن االعتراف بق  1958اقية األمم المتحدة لعام     اتفوإذ يالحظ   [

  ]}فقرة في الديباجة{والمساعدة التي تقدمها لألطراف في تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية 
جنبيـة فـي بلـد    على األطراف المتعاقدة ضمان إنفاذ محاكمهـا لقـرارات المحـاكم األ      ] ينبغي] [يجب[  -1[

البلدان المقدمة ضد المستخدمين غير الشرعيين في الوالية القضائية لبلد المنشأ رهنا بالمبادئ األساسية التـي تبـرز                  /المنشأ
  .]إنفاذ األحكام األجنبية بموجب المجاملة في القانون الدولي

كام لتـسوية المنازعـات     على األطراف أن تشجع المستخدمين والمقدمين على إدراج أح         ]ينبغي[] يجب[  -2
  :الدولية في عقودهم بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك ما يلي

  الوالية القضائية التي سيخضع لها أي من عمليات تسوية المنازعات؛  )أ(
  ]القانون الساري؛  )ب[(
  .قديةخيارات بديلة لتسوية المنازعات، مثل الوساطة أو التحكيم، في حالة المنازعات التعا  )ج(
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 فـي إجراءات لتبادل المعلومات بين نقاط االتصال الوطنية للحصول وتقاسم المنافع لمساعدة المقدمين               )د(

  الحصول على المعلومات ذات الصلة في حاالت محددة من االنتهاكات المزعومة لمتطلبات الموافقة المسبقة عن علم
أو الـسلطات المختـصة،     /الل نقاط االتصال الوطنية و    ل، من خ  أن يسه على أمين المظالم الدولي     ] ينبغي] [يجب[[

المـوارد  ] [الموارد الجينيـة  [تقديم المعلومات ذات الصلة عن انتهاكات متطلبات الموافقة المسبقة عن علم من جانب مقدمي               
  .]أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية/و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها] [البيولوجية
  التعويضات والعقوبات  )ه(
أن ينص التشريع الوطني على تعويضات في حالة عدم االمتثـال للـشروط المنـصوص      ] ينبغي] [يجب[  -1[

عليها في الفقرة أعاله، التي يجب أن تتضمن، ضمن جملة أمور، إلغاء حقوق الملكية الفكرية قيد البحث، فضال عـن إلغـاء     
  .]الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ونقل هذه الملكية

على األطراف المتعاقدة إعداد أنظمة فعالة ومجدية من الوجهة االقتصادية للـشروع فـي              ] ينبغي] [يجب[  -2[
إجراءات لمنع حاالت خرق االلتزامات التعاقدية أو سوء التخصيص، أو التخفيـف مـن آثارهـا أو للـسعي إلـى الجبـر            

  .]ءات خرق العقد أو سوء التخصيصالتعويضي، وحسب الحالة، تقديم الدعم ألصحاب الدعاوى بخصوص إجرا
على كل طرف متعاقد إدخال تدابير لتسهيل التعاون بين األطـراف المتعاقـدة لمجالجـة               ] ينبغي] [يجب[  -3[

، مثـل   ]المـوارد البيولوجيـة   ] [الموارد الجينيـة  [االنتهاكات المزعومة التفاقات الحصول وتقاسم المنافع وسوء تخصيص         
  .]ة مقدمي الدعاوى في إجراءات مخالفة العقد أو سوء التخصيصالوصول إلى العدالة ومساند

  تدابير لضمان االمتثال للقانون العرفي ونظم الحماية المحلية  )4
للمـوارد  [ أن القانون العرفي يقدم مجموعة فرعية من القواعد القائمة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنـافع   إذ يالحظ [

  ]}فقرة في الديباجة{تدابير لالمتثال لمثل هذه القواعد ، و]الموارد البيولوجية] [الجينية
 أن القانون العرفي يعمل داخل نظام محدد من المعتقدات، وأنه يتسم بالديناميكية ويشمل آليـات للحفـاظ                  دركإذ ي [

  ]}فقرة في الديباجة{على قيمه ومبادئه الكامنة 
  :على األطراف القيام بما يلي] ينبغي] [يجب[  -1[
وتشريعية لالعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعـات       ] ، وتنظيمية [خذ تدابير سياسية وإدارية     أن تت   )أ(

وفـي  . أو ما يرتبط بها من معارف تقليديـة       /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [المحلية على   
ريعية، يجب على الدولة مع ذلـك التمـسك بالتزاماتهـا إزاء حقـوق          حالة عدم وجود هذه التدابير السياسية واإلدارية والتش       

أو ما يـرتبط    /و] ومنتجاتها] [، ومشتقاتها ] [الموارد البيولوجية ] [الموارد الجينية [الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على      
  بها من معارف تقليدية بموجب القانون الدولي؛

الة من جانب المجتمعات األصلية والمحلية المعنية، البروتوكـوالت         أن تساند وتيسر، بمشاركة كاملة وفع       )ب(
أو اإلقليمية التي تنظم الحصول على المعارف التقليدية، مع مراعاة القوانين العرفيـة والقـيم               /المجتمعية المحلية والوطنية و   

فهـا التقليديـة ذات الـصلة،       اإليكولوجية ذات الصلة لدى المجتمعات األصلية والمحلية، من أجل منع سوء تخصيص معار            
  ولضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف التقليدية؛

أن تكفل اعتبار أي حيازة أو تخصيص أو استخدام للمعـارف التقليديـة علـى نحـو يتعـارض مـع                       )ج(
  البروتوكوالت المجتمعية ذات الصلة، فعال من أفعال سوء التخصيص؛
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 تكفل تطبيق وتفسير وإنفاذ الحماية ضد سوء تخصيص المعارف التقليدية، بما في ذلك تقرير التقاسـم                 أن  )د(

أن يهتدي، إلى أقصى قدر ممكن ومالئم، باحترام القيم اإليكولوجية، والمعـايير            ] ينبغي] [يجب[والتوزيع المنصفين للمنافع،    
  لمعارف؛العرفية والقوانين والمفاهيم المعمول بها لدى حائزي ا

أن تقـدم للمـستخدمين المحتملـين    ] ينبغي] [يجب[أن تشجع وتدعم وضع البروتوكوالت المجتمعية التي          )ه(
للمعارف التقليدية، قواعد واضحة وشفافة للحصول على المعارف التقليدية في الحاالت التي تكون فيها المعـارف التقليديـة                  

فيما بين المجتمعات األصلية والمحليـة      ) 2(الممتدة عبر الحدود الوطنية؛ و    المجتمعات األصلية والمحلية    ) 1: (متشاركة بين 
  التي لديها قيم ومعايير عرفية وقوانين ومفاهيم مختلفة؛

أن تعمل على إنفاذ البروتوكوالت المجتمعية من خالل إطار قانوني مالئم، في الحاالت التي تعد فيها هذه                   )و(
  ملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية؛البروتوكوالت المجتمعية بمشاركة كا

يجب أن تبذل البروتوكوالت المجتمعية، في جهودها لمنع سوء تخصيص المعارف التقليدية ذات الـصلة                 )ز(
وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع، أن تبذل أيضا جهودا الحترام وحفظ وصيانة العالقات بين المجتمعـات األصـلية                

ا بين المجتمعات التي تنشئ المعارف التقليدية وتحافظ عليها عن طريق ضمان التـوافر المـستمر للمعـارف             والمحلية وفيم 
  التقليدية لممارستها العرفية واستخدامها ونقلها؛

أن تنظر في القانون العرفي ذي الصلة وإمكانية تطبيقه على معامالت الحصول وتقاسم المنافع عند اتخاذ                  )ح(
  .]وعي بالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعتدابير لزيادة ال

تُشجع األطراف على تقديم معلومات عن المجتمع األصلي المسؤول عن تعريف الخبير المناسب المعنـي     -2[
  .]بالقانون العرفي فيما يتعلق بإحدى معامالت الحصول وتقاسم المنافع

-----  
  


