
  

بع عدد طُيا، األمم المتحدة محايدة مناخ لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة  
  . نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةإحضار بتكرم ويرجى من المندوبين ال.محدود من هذه الوثيقة

  

  المفتوح العضوية العامل الفريق 
  المخصص للحصول وتقاسم المنافع

  الثامن االجتماع
  2009تشرين الثاني / نوفمبر15-9مونتريال، 

  * من جدول األعمال المؤقت6-3 و5-3 و4- 3البنود 
  

  ،والمنظمات الدولية ،كومات والح،األطراف المقدمة من للمساهمات تجميع
االمتثال، بخصوص  ، وأصحاب المصلحة المعنيين،والمجتمعات األصلية والمحلية

  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول
  ضميمة

  ويسراستعليقات مقدمة من 
  مذكرة من األمين التنفيذي

، "التقاسم العادل والمنـصف  "خصوصبالتشغيلي نص  العلى ويسراسمقدمة من تعليقات يوزع األمين التنفيذي طيه      -1
ـ لل التي تحتوي على تجميع      ئقاللوث كضميمة   لكذو،  "واالمتثال"،  "نيةيالحصول على الموارد الج   و"  المقدمـة بـشأن   ات  تعليق

الجتماع الثامن للفريق العامـل المعنـي بالحـصول         والتي أعدت ل  االمتثال، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول،       
  .Add.2)و  Add.1 و (UNEP/CBD/WG-ABS/8/6 وتقاسم المنافع

  . بالشكل الذي تسلمته األمانةالتعليقاتوزع تو  - 2

                                                   
*   UNEP/CBD/WG-ABS/8/6/1  
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  مرفق

  المقدمة من سويسراالتعليقات 
[ORIGINAL:  ENGLISH] 
[8 NOVEMBER 2009] 

، والتي نرى التعليقات التالية على نص تشغيلي إضافي بشأن بعض عناصر النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافعتحتوي 
أو ) المرفق ،UNEP/CBD/WG-ABS/7/8(المنافع  في مشروع النظام الدولي للحصول وتقاسمبعد بالكامل  نعكست لم اأنه

التي قدمت إلى االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالحصول في أي تعليقات أخرى من األطراف وأصحاب المصلحة 
  .وتقاسم المنافع

  العادل والمنصف للمنافعالتقاسم   –لف أ
   الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافعنالصلة بي  )1

  .لجينيةيجب وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة عند وقت الحصول على الموارد ا} ...{: 2رة الفق

  الحصول على الموارد الجينية  -باء 
  االعتراف بالحقوق السيادية لألطراف وسلطتها في تقرير الحصول  )1

و ألصحة العامة تعرض ات ماد الجينية في حاالت الطوارئ عندير الحصول على الموار على أهمية تيسيشددإذ 
  }فقرة في الديباجة{لتهديد شديد  الغذائي أو التنوع البيولوجي مناأل

من أجل الحصول على مواردها الجينية أن تنص على الموافقة المسبقة عن علم األطراف التي تشترط على 
لتهديد  الغذائي أو التنوع البيولوجي مناألو ألصحة العامة تعرض ات ماعندإجراءات الحصول السريع في حاالت الطوارئ 

  .شديد

  االمتثال  -جيم 
   االمتثاللتشجيع علىلإعداد أدوات   )1
  سوء االستعمال/فهم دولي لسوء التخصيص  )ب(

أو شروط / ومالجينية بدون موافقة مسبقة عن علسوء تخصيص الموارد الجينية إلى الحصول على الموارد يشير 
م الموارد الجينية وأحكام الحصول الذي يقدبلد الع الوطني بشأن الحصول في متفق عليها بصورة متبادلة وفقا للتشري

  .الدولي للحصول وتقاسم المنافع الساري عند وقت الحصولالمنصوص عليها في النظام 

  إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2
  متطلبات اإلفصاح  )د(

 إفصاح مستخدمي الموارد الجينية عن مصدر الموارد الجينية وما يرتبط بها تضيق تدابير تن تتخذأاألطراف على 
  . الوطنية الرسمية المناسبةمن معارف تقليدية عند نقاط التفتيش
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غرفة تبادل المعلومات الخاصة بالحصول وتقاسم  -أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيإخطار  ن تكفلأاألطراف على 

  .مصدر الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليديةعن قرار اإلب ] ×××المشار إليها في المادة [المنافع

   االمتثالنفاذإعداد أدوات إل  )3
  عقوباتلتعويضات والا  )ه(

 الجينية، أن تطلب من طرف آخر هاحدوث سوء تخصيص لمواردفي التي تشتبه بدرجة معقولة لألطراف يجوز 
  .نةلرسمية المعي الحالة، من خالل السلطة الوطنية ايفإجراء تحقيق 

أو جنائية مالئمة، /مدنية وواألطراف فرض عقوبات على حاالت سوء التخصيص من خالل تدابير إدارية على 
على أن يكون تشريع الحصول في الطرف المقدم للطلب متمشيا مع أحكام الحصول المنصوص عليها في النظام الدولي 

  .المنافع للحصول وتقاسم
----  


