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  مقدمة

  معلومات أساسية    - ألف 
 للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم تاسعاالجتماع الالجزء األول من عقد   -1

شاورة أقاليمية غير رسمية م ع االجتماسبقو  .2010آذار / مارس28 إلى 22 من كالي، بكولومبيافي المنافع 
 فضال عن مشاورات إقليمية ،2010آذار / مارس18 إلى 16للرئيسين المشاركين عقدت في كالي أيضا من 

  .2010آذار / مارس21 و20وأقاليمية يومي 
  الحضور    - باء 

، الياأنغوال، األرجنتين، أستر : أسماؤهاحضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية  -2
كندا، جهورية الكاميرون، ، بنن، بوتان، البرازيل، بوركينا فاصو، بوروندي، كمبوديا، بلجيكا، بيالروسالنمسا، 

الجمهورية ، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كوبا، كولومبياأفريقيا الوسطى، تشاد، الصين، 
االتحاد األوروبي، ، سلفادور، إثيوبياال، مصر،  إكوادورالجمهورية الدومينيكية،، التشيكية، الدانمرك، دومينيكا

جمهورية إيران ، اندونيسيا، غينيا، غويانا، هايتي، هندوراس، الهند، ألمانيا، غريناداغابون، ، فرنسا، فنلندا
، حدةواليات ميكرونيزيا المو، المكسيك، مالي، مالوي، ماليزيا، مدغشقر،  ليبيريا،كيريباتي، اإلسالمية، اليابان

، بيروباالو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، النرويج، ، ناميبيا، ناوروميانمار، موزامبيق، منغوليا، المغرب، 
، السنغالسان تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، سانت لوسيا، جمهورية كوريا، ، الفلبين، البرتغال

أوكرانيا، ، تايلند، توغو، أوغنداطاجيكستان، ، سويسراان، السويد، السود، صربيا، سيشيل، جنوب أفريقيا، إسبانيا
الواليات المتحدة األمريكية،   جمهورية تنزانيا المتحدة،،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

  .اليمن، وزامبيا، فييت نام، أوروغواي
 التاليةالهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة حضر أيضا مراقبون عن الهيئات والوكاالت المتخصصة وو  -3

أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية و، )الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  :أسماؤها
، ومعهد الدراسات العليا بجامعة األمم (UNEP)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (ITPGRFA)لألغذية والزراعة 

  .(WIPO)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WHO)، ومنظمة الصحة العالمية (UNU/IAS)لمتحدة ا
  :بمراقبينأيضا ية ممثلة الكانت المنظمات التو  -4

A SEED Japan (Youth NGO) 
ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural 
Amazonian Cooperation Network (AMACON) 
Andes Chinchasuyo 
Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 
Asociación Ixacavaa De Desarrollo e 

Información Indígena 
Association ANDES 
Berne Declaration 
Biotechnology Industry Organization 
Bioversity International 
Bioversity International - Regional Office for 

the Americas 
Call of the Earth—Llamado de la Tierra 

CBD Alliance 
Censat Agua Viva-FOE 
Center for International Sustainable 

Development Law 
Centro de Cooperacion al Indigena 
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 
Chibememe Earth Healing Association 
Church Development Service (Evangelischer 

Entwicklungsdienst) 
Commission des Forêts d'Afrique Centrale 

(COMIFAC) 
Confederación Indigena Tayrona 
Consejo Autonomo Aymara 
Conservation International 
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Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazonica (COICA) 
CropLife International 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) 
Duke University 
ECOROPA 
ESRC Centre for Social and Economic Aspects 

of Genomics (Cesagen) 
Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ) 
First Nations Summit 
Fondo Biocomercio 
Foundation for Aboriginal and Islander Research 

Action 
Fridtjof Nansen Institute 
Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW) - Sutsuin 

Jiyeyu Wayuu 
Fundacion Dobbo Yala y Congreso de la Cultura 

Kuna 
Fundacion Ecologica para el Desarrollo 

Sostenible y la Recreacion (ECOTUPAY) 
Fundación para la Promoción del Conocimiento 

Indígena 
Fundacion Prosperidad Colectiva 
Fundacion RHPositivo 
GEBiX - Colombian Center for Genomics and 

Bioinformatics 
Global Biodiversity Information Facility 
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) 
Iberoamerican Science Technology and 

Education Consortium 
Indigenous Information Network 
Indigenous Peoples Council on Biocolonialism 
Institute for European Studies 
Instituto Indígena Brasileño para Propiedad 

Intelectual 
Intellectual Property Owners Association 
International Chamber of Commerce 
International Center for Tropical Agriculture (CIAT) 
International Indigenous Forum on Biodiversity 

(IIFB) 

International Institute of Tropical Agriculture (IITA) 
International Organization for Biological Control 
International Seed Federation 
IUCN - International Union for Conservation of 

Nature 
Legal Rights and Natural Resources Center 
L'Unissons-nous pour la Promotion des Batwa 
Malaysian Biotechnology Corporation 
Municipality of Yumbo 
Nagoya University 
National Aboriginal Health Organization 
National Institute of Genetics 
National University of Colombia 
Natural Justice (Lawyers for Communities and 

the Environment) 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation 

Association (NINPA) 
Red de Cooperacion Amazonica 
Red de Mujeres Indigenas sobre Biodiversidad 
Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad de 

Guatemala 
Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON) 
Saami Council 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
Swiss Academy of Sciences 
Tebtebba Indigenous Peoples' International 

Centre for Policy Research & Education 
Tewa Women United 
The Union for Ethical BioTrade 
Third World Network 
Tulalip Tribes 
Université Catholique de Louvain 
Universidad Externado de Colombia 
University of Lund 
University of Puerto Rico 
University of Rome, Sapienza 
Universidad Nacional de Colombia 
Waikiki Hawaiian Civic Club (WHCC) 
World Trade Organization (WTO) 
World Wildlife Fund (WWF) Japan 
WWF Colombia 

  افتتاح االجتماع    - 1البند 
تيموثي  السيدللفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع التاسع االجتماع افتتح   -5

رحب، و.  2010آذار /مارس 22اإلثنين يوم صباح من  10في الساعة  للفريق العامل، شارك المز، الرئيسهودج
حكومة وأعرب عن امتنانه لبالمشاركين بالنيابة عن زميله الرئيس المشارك فرناندو كازاس، وباسمه هو، 

ا لعقد االجتماع، ي، التي قدمت مكانا مثالي ديل كوكالفاوفي مقاطعة كولومبيا على استضافة االجتماع في كالي 
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لحصول وتقاسم المنافع، بغية اعتماده في االجتماع العاشر لمؤتمر لالمفاوضات بشأن النظام الدولي من واالنتهاء 

  .2010تشرين األول /األطراف في أكتوبر
 الشؤون االقتصادية ةخيا، مديريمزار الاممثلة حكومة كولومبيا، السيدة يادير سبالمشاركين  ورحبت  -6

وحثتهم على االنتهاء من مفاوضاتهم حول الحصول وتقاسم المنافع، مع  ،واالجتماعية والبيئية المتعددة األطراف
ستدام للتنوع البيولوجي من أجل المساعدة التشديد على الحاجة إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع واالستخدام الم

بصفة خاصة، ضمان رصد االمتثال للتشريع الوطني من المهم أضافت أنه و.  في التخفيف من وطأة الفقر
 ستئناف بيئة عمل مالئمة الوفيركولومبيا تلتزم بالكامل بالعملية وتأمل في تأن و.  للحصول وتقاسم المنافع
  .التعاون المتبادلين بين جميع المشاركين والدعمالمفاوضات، في سياق 

األعمال المضلع السيد هودجز، لدى استعراضه ألنشطة فترة ما بين الدورات والرئيس المشارك، وقال   -7
وشركاء آخرين، استطاعت جميع ) يونيبال(نه بفضل برنامج األمم المتحدة للبيئة إ قبل االجتماع الحالي، بها

 ة األقاليمية غير الرسميالمشاورات أصدقاء الرئيسين المشاركين ويدم نتائج اجتماعوق.  األقاليم عقد مشاورات
 ساعدا في إعداد اإلرشادات المنقحة للرئيسين المشاركين من أجل العمل في وقدللرئيسين المشاركين، التابعة 

األطراف، وهما أمام  مشروع بروتوكول ومشروع مقرر لمؤتمر إعداد إلى األنشطةوأدت هذه .  االجتماع الحالي
وقال إن االجتماع الحالي هو آخر فرصة للفريق العامل الستكمال التكليف الصادر إليه من .  الفريق العامل اآلن
جميع بين ل لحلول وسط والتعاون توص التسعى إلى إيجاد روح حاجة إلىوأضاف أن هناك .  مؤتمر األطراف

ختامي للنظام الدولي، جتماع ينبغي أن تكون مشروع نص  االوقال إن نتيجة.  األطراف وأصحاب المصلحة
وسيكون ذلك مساهمة الفريق العامل في االحتفال .  باإلضافة إلى مشروع المقرر الذي سيقدم إلى مؤتمر األطراف

  .بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي
 إن الفريق العامل ،ر األطرافوقال السيد يوخن فالسبارث من ألمانيا، ممثل رئيس االجتماع التاسع لمؤتم  -8
وأضاف أن .   التكليف الصادر إليه بنهاية األسبوعأن ينجز مشوار طويل ويجب منل إلى الخطوة النهائية صو

 بالتقدم الذي أحرزه، إذ أنه وفق بين طائفة عريضة من اآلراء المختلفة ووصل إلى يفخرالفريق العامل ينبغي أن 
وأعلن أن المكتب يؤيد باإلجماع مشروع البروتوكول ومشروع المقرر .  ركق المشتافت من االمساحة عريضة

ائل الرئيسية المعلقة سوع على حل المب األسخاللن، ودعا الوفود إلى التركيز ان المشاركااللذين أعدهما الرئيس
  .على أساس نهج مرن

ا ا، شعب عن امتنانه لكولومبي،نفيذي التفاقية التنوع البيولوجيوأعرب السيد أحمد جغالف، األمين الت  -9
.  ل كوكا، على استضافة االجتماع الحالييفالي دمقاطعة ، فضال عن السلطات المحلية ومدينة كالي وحكومةو

التنوع العالم ثراء من حيث بلدان فهي واحدة من أكثر  عقد االجتماع في كولومبيا، للغاية ناسبوقال إنه من الم
وك بشأن الموارد الطبيعية المتجددة والحماية البيئية في عام لسدونة  ميضع الالتينية البيولوجي وأول بلد في أمريكا

 عالقة جديدة قامة إمكانية ضخمة إلينطوي علىوأضاف أن البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع .  1974
زام جوهانسبرغ، وأربعة التصدور وبعد ثمانية أعوام من .   الجينيهوهو تنوعأال : مع أكثر موارد الكوكب قيمة

هدف كوريتيبا، سينتهي االجتماع الحالي في كالي من إعداد مشروع البروتوكول بشأن الحصول صدور أعوام بعد 
وقد أنجز المشاركون في المشاورة األقاليمية غير الرسمية للرئيسين المشاركين، المنعقدة في كالي .  وتقاسم المنافع

الرئيسين ب أيضا ادوأش.  الوفاء بالتكليف الصادر إليهما في رائععل عمال في األسبوع الماضي، أنجز بالف
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 اجتماعا ثنائيا وزيارات إلى العواصم الرئيسية في العالم، أعدا مشروع 37ن أعدا بعد يالمشاركين، اللذ

وفي .   األطراف في اجتماعه العاشرمرالبروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع ومشروع المقرر لنظر مؤت
هم ولالنتهاء من الماثل أمام التحدي  إلى مستوىلالرتقاءلى العمل معا في األيام القادمة عالختام، حث المشاركين 

وقال إن نجاحهم سيكون أفضل هدية لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي .  إعداد مشروع البروتوكول
  .وإنجازا تاريخيا للمجتمع الدولي برمته

مون، األمين العام لألمم المتحدة،  - رسالة السيد بان كييحمل سيد جغالف بعد ذلك شريط فيديو وقدم ال  -10
  . السنة الدولية للتنوع البيولوجيمناسبةب

نوفييا، التهنئة لكولومبيا  - ، السيد كارلوس مارتنبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمدير التنفيذي ل ممثل ووجه  -11
لرؤية أن الدعم  ارتياحهوأعرب عن  . لفريق العامل المفتوح العضوية المخصصسع للتاجتماع االعلى تنظيم ا

خالل فترة ما بين الدورات  الذي قدمه اليونيب في تنظيم مجموعة من االجتماعات التشاورية اإلقليمية واألقاليمية
سين يئكما هنأ الر . كان أساسيا في مساعدة األطراف على إيجاد قاعدة مشتركة للمضي قدما في المفاوضات
ومشددا على أهمية  . المشاركين وموظفي األمانة المتفانيين على عملهم الشاق والمنتج خالل فترة ما بين الدورات

 مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع، قال إنه يشجع لتكليف الصادر عنتحقيق نتائج في هذا االجتماع بشأن ا
قرر نجاح االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، المإ نه أن يؤدي إلىمن شأالوفود على تقديم مشروع بروتوكول 

  .نوفييا عن دعم اليونيب المستمر لتحقيق هذا الهدف -وأعرب السيد مارتن  . في ناغوياعقده
وفي رده على ذلك، الحظ الرئيس المشارك هودجز أن المشاورات اإلقليمية التي عقدت بدعم من برنامج   -12

 أن ينقل مباشرة  نوفييا-السيد مارتنيئة في األشهر السابقة، تجاوزت التوقعات وطلب من السيد األمم المتحدة للب
  .شكر الفريق العامل ورئيسيه المشاركين إلى السيد أخيم ستاينر، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  شؤون تنظيمية    - 2البند 
  أعضاء المكتب    1- 2

 مؤتمر راقروعمال ب.   مكتب االجتماعمهام مكتب مؤتمر األطراف تولى ،ف المتبعالعرتمشيا مع   -13
شاركين للفريق مهمة الرئيسين الم زي هودجثفرناندو كازاس وتيمو تولى السيدان ،ثامنفي اجتماعه الاألطراف 

  .العامل
  .ماع لالجتةمقرر )كمبوديا(ة سومالي شان السيد تملوبناء على اقتراح من المكتب، ع  -14

   قرار جدول األعمالإ   2- 2
 وأقر الفريق العامل جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت  -15

(UNEP/CBD/WG/ABS/9/1)  2009تشرين الثاني / نوفمبر9 فيالجتماع، المنعقدة لاألولى العامة في الجلسة:  
  .افتتاح االجتماع  -1
  .شؤون تنظيمية  -2
توحيد النصوص التشغيلية المعدة في االجتماعين : ن الحصول وتقاسم المنافعالنظام الدولي بشأ  -3

  .لحصول وتقاسم المنافعالمعني باالسابع والثامن للفريق العامل 
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  .شؤون أخرى  -4
  .اعتماد التقرير  -5
  .اختتام االجتماع  -6

  تنظيم العمل    3- 2
بناء على اقتراح اتفق الفريق العامل، ، 2010ر آذا/ مارس22في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في   -16

ضرورة إعطاء فرصة لجميع المشاركين بتحديد المجاالت المحددة للصعوبات التي على  ،من الرئيسين المشاركين
مزيد من جراء الاألولية، سترسل المسائل إلى أفرقة اتصال إل" عملية تحديد المسائل"ومن .  قد تتطلب تحسينات

وبمجرد الموافقة عليها في الجلسة العامة، سيتم إدراج هذه .  لسة العامة بها الجإبالغاد حلول، ثم المناقشة وإيج
الحلول في النص الحالي لمشروع البروتوكول على أمل التوصل بنهاية االجتماع إلى نص ختامي يتمتع بقبول 

لمشاركين التي تحتوي على مشروع  الورقة غير الرسمية للرئيسين االمفاوضات اإلضافيةوستشكل أساس .  أوسع
  .البروتوكول

   توحيد النصوص:النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع  - 3البند 
  التشغيلية المعدة في االجتماعين السابع والثامن للفريق العامل

  المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع
 لالجتماع، عامة الثانية في الجلسة ال3 بحث البند تناول الفريق العامـل المفتوح العضويـة المخصص  -17

  .2010آذار / مارس22في المنعقدة 
 التي عممها الرئيسان ة غير الرسمية التاليات، كان أمام الفريق العامل الورقولدى نظره في هذا البند  -18

  :المشاركان
والمنصف للمنافع الناشئة مشروع بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل   )أ(

  عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي؛
  مشروع مقرر كيما ينظر فيه مؤتمر األطراف؛  )ب(
  ؛مذكرة سيناريو من الرئيسين المشاركين  )ج(
 .مذكرة إرشادية منقحة من الرئيسين المشاركين  )د(

ر االجتماع الثامن للفريق العامل تقري عمم أيضافي إطار هذا البند من جدول األعمال، و  -19
(UNEP/CBD/WG-ABS/8/8)االجتماعين السابع والثامن للفريق العامل بصدد ج الذي تضمن في مرفقاته نتائ 

االجتماع نظر لالنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع ومقترحات للنصوص التشغيلية التي تركت معلقة 
نص المرفق األول بالمقرر و؛ )UNEP/CBD/WG-ABS/9/2( اهمات المقدمةللمستجميع التاسع للفريق العامل؛ و

9/12 (UNEP/CBD/WG-ABS/7/7)المفاهيم والمصطلحات  ":؛ وتقارير ثالثة أفرقة للخبراء عالجت على التوالي
حت على ، والتي أتي"المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية"، و"االمتثال"والتعاريف والنهوج القطاعية، و

  .UNEP/CBD/WG-ABS/8/2 وUNEP/CBD/WG-ABS/7/3 و،UNEP/CBD/WG-ABS/7/2التوالي في الوثائق 
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 "الموارد الجينية" ورقة استعراض لتاريخ مفهومعالمية، إوكان أمام الفريق العامل أيضا، كوثائق   -20

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1)(سيا تقرير المشاورات اإلقليمية آل؛ و(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/2) ؛
 وتقرير ؛(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/3) مريكا الالتينية ومنطقة الكاريبيأ لبلدانتقرير المشاورات اإلقليمية و

 المشاورات وتقرير؛ )(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/4 يةشرقال وىوسطأوروبا ال بلدانالمشاورات اإلقليمية ل
  المشاورات اإلقليمية لمجموعة أفريقيا؛ وتقرير(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/5) اإلقليمية لبلدان المحيط الهادئ

(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/6) مشاورات الخبراء غير الرسمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع"؛ وتقرير 
السياسات والترتيبات الخاصة " بشأن 18/2009؛ والقرار )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/7( "ستراتيجيةوالخطة اال

الذي اعتمده مؤتمر منظمة األغذية والزراعة " واقتسام منافعھا لألغذية والزراعةوارد الوراثية للحصول على الم
؛ )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/8( 2009تشرين الثاني / نوفمبر23لألمم المتحدة في دورته السادسة والثالثين، في 

 األمن الغذائي والحصول عنسة إطارية درا: والتقارير الواردة من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشأن
 واستخدام الموارد ؛)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/9(م منافعها اساقت والزراعة وةألغذيية لوراثعلى الموارد ال

ية وراثواستخدام الموارد ال؛ )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/10(ألغذية والزراعة وتبادلها لية الحيوانية وراثال
ألغذية لية المائية وراث؛ واستخدام الموارد ال)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/11( وتبادلها ألغذية والزراعةل الحرجية

ألغذية والزراعة لية جرثومية الوراث؛ واستخدام الموارد ال)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/12(والزراعة وتبادلها 
ية والزراعة وتبادلها ألغذلة البيولوجية مكافحواستخدام عوامل ال ؛)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/13(وتبادلها 

)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/14( ديناميات : الترميز باألعمدة المتوازية من أجل الحياة"؛ ونتائج الحلقة الدراسية
التي قدمها المركز الدولي لبحوث التنمية بكندا "  المنظورات العالمية والوطنية–المجتمع والتكنولوجيا 

)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/15(.  
: الجتماع السابع للفريق العامل على اائق اإلعالمية التالية التي وزعت في األصلث أيضا الومهن أماوكا  -21

؛ ودراسات عن العالقة )(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/2 دراسة عن تحديد الموارد الجينية وتتبعها ورصدها
-UNEP/CBD/WG) نيةبين النظام الدولي والصكوك الدولية األخرى التي تنظم استخدام الموارد الجي

ABS/7/INF/3/Parts 1-3) ؛ والدراسة المقارنة عن التكاليف الحقيقية وتكاليف المعامالت المتعلقة بعملية الوصول
؛ والدراسة عن االمتثال بالعالقة إلى )(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/4 إلى العدالة عبر الواليات القضائية

 المحلية، والقانون الوطني، عبر الواليات القضائية، والقانون الدولي القانون العرفي للشعوب األصلية والمجتمعات
(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/5).  

ت كأساس للمناقشات األولية، الورقة استخدم من جدول األعمال، 2وحسبما تم االتفاق عليه في إطار البند   -22
بروتوكول بشأن الحصول على الموارد ن المشاركين التي تحتوي على مشروع يغير الرسمية المقدمة من الرئيس

  .الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 أوال إلى الحصول على تعليقات بشأن الورقة ، الرئيس المشارك، السيد هودجزدعاولدى تقديمه هذا البند،   -23

 اإلقليمية المجموعات بآراء حبان بصفة خاصةمشاركين يروقال إن الرئيسين ال. غير الرسمية للرئيسين المشاركين
  . من خالل المتحدثين باسمهاهاالمعرب عن

وباإلشارة إلى .   كندا اقتراح الرئيسين المشاركين بتحديد المسائل الرئيسية وإيجاد الحلولة ممثلتوأيد  -24
تى اآلن على التفاوض ن الفريق العامل ركز ح إتقال الصادر عن مؤتمر األطراف، 9/12 من المقرر 3الفقرة 
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وأن الوقت في المقترح المقدم من الرئيسين المشاركين، مشروع البروتوكول صك جديد، أشير إليه على أنه حول 

 طائفة من الخيارات بخصوص الصكوك التي قد تشكل النظام يشتمل علىحان للبدء في إعداد مشروع مقرر 
 مقترح ما بل إنه مهم في حد لتقديمغي أن يكون أكثر من آلية  إن كندا ترى أن مشروع المقرر ينبتوقال.  الدولي
  وأضافت أن كندا الحظت أيضا أنه تماشيا مع التكليف الصادر عن مؤتمر األطراف، سيتم إعداد الوثيقتين .ذاته

  .وفي نفس الوقتبالتوازي 
مريكا أ  تضم مجموعة بلدانوقال ممثل ماليزيا، متحدثا بالنيابة عن األطراف من البلدان النامية، التي  -25

، (LMMC) مجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير، فضال عن الالتينية ومنطقة الكاريبي
، تتحمل مسؤولية مقدسة لتحقيق استخدام حائزة على الغالبية العظمى من التنوع البيولوجيإن هذه البلدان، بصفتها 
وأضاف أنه من .  ل مستقبل البشرية، والقضاء على الفقر وتحسين أساليب عيش شعوبهاالموارد والمعارف من أج

 ىاالتفاقية إلالمؤسف استمرار االستيالء على الموارد الجينية وعدم تقاسم المنافع وعدم تحقيق الهدف الثالث من 
 وأضاف أن البلدان النامية . وأثنى على نص الرئيسين المشاركين باعتباره جهدا مشكورا للسير قدما.  حد كبير
وقال إن .  هذا النص، مع استخدام مرفق مونتريال كمرجع مفاوضات االجتماع الحالي إلى بأن تستندملتزمة 

 قواعد المشاركة التي اقترحها الرئيسان وبإتباعالبلدان النامية مستعدة للمساهمة في الوصول بالنص إلى الكمال 
 المحرز خالل العام الماضي والفهم المشترك الذي تم التوصل إليه بشأن مسائل وبينما الحظ التقدم.  المشاركان

رئيسية مثل ضمان تقاسم النافع الناشئة عن مشتقات الموارد الجينية واالمتثال، وهما أساس البروتوكول، أعرب 
؛ وقبول االلتزامات باحترام تقاسم المنافع بعدل:  يأخذ األمر كثيراوال.  أن هذا الفهم يمكن البناء عليهفي عن ثقته 

وفي الختام، أعاد التأكيد على أن البروتوكول ينبغي أن يكون .  قوانين البلدان النامية؛ والعمل معا لضمان االمتثال
  .من االتفاقية) ي(8 و19 و16 و15 وتعزيز وتنفيذ المواد إكمالمن أجل " plusاتفاقية للتنوع البيولوجي "

مجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة ، متحدثا بالنيابة عن وأعرب ممثل البرازيل  -26
، عن اعتقاد مجموعته القوي بأن المشروع الذي اقترحه الرئيسان المشاركان ينبغي أن يكون أساس التفكير

عامة ومشاركة وقال إن المجموعة تعتزم العمل بأقصى قدر ممكن في الجلسة ال.  المفاوضات في االجتماع الحالي
وذكر أن المجموعة تفهم أن الرئيسين .  شواغلها الرئيسية حول هذا المشروع، مع الحفاظ على رؤية شاملة للوثيقة

ها تالمشاركين كان عليهما أن يحاوال تقديم نسخة منقحة من مشروع البروتوكول تتضمن جميع المسائل التي أثار
وأضاف أن المسائل .  مشروع جوهري وشامل في االجتماع الحاليجميع الوفود بطريقة متوازنة من أجل تعميم 

ة؛ ـارف التقليديـائل المتعلقة بالمعـمعالجة وافية للمس) 2(وات؛ ـ المشتقمعالجةة ـكيفي) 1: (الرئيسية هي
؛ غير األطرافالمتعلقة بالمعاهدات األخرى واألحكام ب العالقة تحديد) 4(واالعتراف بمفهوم بلد المنشأ؛ ) 3(و
التزامات واضحة تضمن الحصول على التكنولوجيا ونقلها وأحكام أفضل بخصوص الموارد المالية واآلليات ) 5(و

.  معالجة أكثر دقة آلليات رصد االمتثال والشهادة الدولية، وهما في صميم البروتوكول) 6(المالية والقدرات؛ و
 ومعايير دولية فعالة تعترف بقيمة الموارد الجينية، وقال إن نجاح البروتوكول يعتمد على تضمينه أدوات وآليات

ومشتقاتها والمعارف التقليدية المرتبطة بهذه الموارد الجينية، وتضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  .استخدام الموارد الجينية

التي ستتم خالل األسبوع وقال ممثل مالوي، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إن المفاوضات   -27
تعتبر مهمة لجميع األطراف فيما يتعلق بالتشغيل والتنفيذ الفعالين للهدف الثالث لالتفاقية وأن المنافع النقدية القادم 

 للحفاظ على صحة التنوع البيولوجي على كوكب األرض من خالل الهدفين مهمةوغير النقدية هي حوافز 
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بطريقة ) ي(8 و15دعو الفريق العامل إلى تفسير المادتين ت لمجموعة األفريقيةاوأضاف أن .  اآلخرين لالتفاقية

شاملة بحيث تكفل احترام الملكية والمنافع الناشئة عن استخدام الموارد البيولوجية وما يرتبط بها من معارف 
ة والمعارف التقليدية، تقليدية للحقوق السيادية، والتشريع الوطني، والقوانين العرفية، والبروتوكوالت المجتمعي

وتريد .  باإلضافة إلى الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، واالمتثال واإلفصاح
 للنظام الدولي لضمان أن صارمة نقاط تفتيش إنشاءأفريقيا، حسبما شددت عليه في االجتماع الثامن للفريق العامل، 

وقال أيضا إن أفريقيا .   لجواز سفر فعال عندما تغادر الحدود الوطنية ألفريقياتكون الموارد البيولوجية حاملة
ترى أن التقاسم العادل والمنصف لجميع منافع التنوع البيولوجي شرط لتقديم حافز فعال لالستخدام المستدام 

لمؤتمر األطراف في والحفظ وأن هذه الطريقة يجب أن تكون نقطة سياسية رئيسية للمناقشة في االجتماع العاشر 
وأضاف أن أفريقيا تدعو االجتماع أيضا إلى معالجة مسألة المنافع من منظور نهج شامل، يقوم على .  ناغويا

.  وإضافة القيمة، فضال عن نقل التكنولوجيات المناسبة والتمويل المناسب" االستعمال واالستخدام"أساس مبادئ 
مساندة للنظام ) ي(8ية الصادرة عن الفريق العامل المعني بالمادة وذكر أنه ينبغي أن تكون التوصيات الرئيس

وقال إن أفريقيا مستعدة أيضا للعمل مع قطاع الصناعة ضمن .  الدولي وأن تنعكس في نص الرئيسين المشاركين
ف وقال إن أفريقيا تحث أيضا األطرا.  أحكام النظام الدولي ووفقا للتشريع والسياسات والمتطلبات الوطنية

وفيما يتعلق بمسألة العمليات ذات الصلة، أشار إلى أن أفريقيا ترى أن .  والحكومات على تسهيل نقل التكنولوجيا
 بالكامل وأن مثل هذا المنتدى يمكنه فقط أن يكون مساندا بصورة متبادلة 15أهدافها ال تعالج متطلبات المادة 

وقال إن أفريقيا تعرب عن تأييدها للورقة .  لنظام الدوليولكنه ال يستبدل أو يكرر العمل في المفاوضات حول ا
غير الرسمية التي أعدها الرئيسان المشاركان وذكرت قائمة بالعناصر غير الموجودة التي أنشأت غموضا غير 
ضروري، مثل مسائل مجال التطبيق والمشتقات، والمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية في ضمان 

ارد الجينية، واإلفصاح، والتتبع والرصد؛ واليقين القانوني لألطراف؛ وإجراءات تسوية المنازعات، ورصد المو
والوصول إلى العدالة؛ والمجموعات خارج الموقع الطبيعي، وبلدان المنشأ، والمقدمين والمستخدمين؛ وآليات 

  .بحتة وبنود عن عدم التمييزاالمتثال والتشجيع على البحوث في مجال التنوع البيولوجي ألغراض علمية 
اليابان تؤيد إن مشروع البروتوكول سيكون أساسا طيبا لمزيد من المناقشات ون إوقال ممثل اليابان   -28

  .الرئيسين المشاركين واقتراحهما بالسير قدما
لى وقالت ممثلة جزر كوك، متحدثة بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، أن مجموعتها وافقت ع  -29

استعمال الورقة غير الرسمية كأساس للمناقشات وأبرزت بعض المسائل التي حددتها المجموعة على أنها حرجة، 
الصراحة بما في ذلك المشتقات داخل مجال تطبيق البروتوكول؛ واالعتراف بأهمية بناء القدرات، واآللية : وتشمل

تحديد الموارد لها بوضوح؛ والحصول على المالية ينبغي النص عليها بوضوح في البروتوكول، وينبغي 
وختاما، قالت إن .  التكنولوجيا ونقلها يجب معالجتها بشكل مالئم في البروتوكول، فضال عن مسألة غير األطراف

 بشأن الحصول على الموارد الجينية في مشروع البروتوكول الحالي هي آمرة للغاية 5المجموعة ترى أن المادة 
  . حقوق األطراف السائدةوينبغي أن تشدد على

وقال ممثل إسبانيا، متحدثا بالنيابة عن االتحاد األوروبي، إن مجلس الوزراء أرسل تمنياته الطيبة بنجاح   -30
االجتماع وبأنهم ملتزمون بعملية صياغة بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع، وخصوصا في السنة الدولية الحرجة 

  .للتنوع البيولوجي
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 المكسيك، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، إن المجموعة تعتبر وقال ممثل  -31

أن المشاورات األقاليمية أثناء األسبوع الماضي كانت مفيدة جدا في التوصل إلى فهم مشترك للعناصر الرئيسية 
ن كان أساسا مالئما إلجراء وذكر أن مشروع البروتوكول الذي اقترحه الرئيسان المشاركا.  للبروتوكول

وأضاف أن المجموعة .  مفاوضات فورية؛ غير أن المواضيع ذات األولوية الهتمام األطراف ينبغي أن تحدد أوال
وينبغي استعمال الكلمات أو العبارات الموضوعة .  تفضل العمل في جلسات عامة من أجل ضمان شفافية العملية

.  فاوضات، إلبراز المسائل التي يمكن القيام بأعمال بشأنها قبل اجتماع ناغويابين أقواس، أثناء آخر مرحلة من الم
وينبغي أن تكون المسائل ذات األولوية التي يجب التعامل معها في االجتماع الحالي، االمتثال، والمشتقات، وبلد 

  .المنشأ، والموافقة المسبقة عن علم، وتدابير التنفيذ والتزامات غير األطراف
قال ممثل جمهورية كوريا إن الوقت قد حان إليجاد نص معمم، يمكن التعامل به، ويعمل كأساس لمزيد و  -32

وذكر أن جمهورية كوريا ترى نظاما دوليا .  وأضاف أن هذا النص قدمه الرئيسان المشاركان.  من المفاوضات
 العمل به على أساس اليقين  دال الصادر عن مؤتمر األطراف ويمكن7/19يعكس التكليف المذكور في المقرر 

  .القانوني والشفافية
وقال ممثل صربيا، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية، إن المجموعة تؤيد بقوة زيادة   -33

وأضاف أن المنطقة بذلت جهودا كبيرة في التفاوض .  التعاون اإلقليمي واألقاليمي بشأن الحصول وتقاسم المنافع
م في االجتماعين المنعقدين في باريس ومونتريال في العام الماضي وستستمر في المساهمة نحو االنتهاء حول النظا

وقالت إن ما يشكل أهمية خاصة المسائل المتعلقة باستخدام الموارد .  من إعداد البروتوكول كصك ملزم قانونا
 وتيسير الحصول تنظيمافع، باإلضافة إلى الجينية، واالمتثال، وبناء القدرات والتقاسم العادل والمنصف للمن

والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها والمنتجات التي تحتوي على المادة 
  .الجينية

 نيوزيلندا أن حكومة نيوزيلندا يمكن أن تؤيد النظام الدولي على أنه بروتوكوال ملزما قانونا ة ممثلتوأعلن  -34
  .تفاقية، بشرط أن يكون له معني قانوني وقادرا على التنفيذلال
ورحب ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي بالمشاركين بالنيابة عن الشعوب   -35

وقال إن الشعوب األصلية خرجت من االجتماع الثامن للفريق العامل بشعور إيجابي إزاء .  األصلية في كولومبيا
النظام الدولي، مدركة أن شواغلها قد أخذت في الحسبان في مرفق مونتريال، وأن كثيرا من األطراف تؤيد 

وذكر أنه مع ذلك، فإن الشعوب األصلية تشعر بخيبة األمل في أن مشروع البروتوكول لم .  حقوقها ومصالحها
بروتوكول يتفق عليه، ينبغي أن وأضاف أنه إلحراز تقدم في الحصول على .  يتضمن هذه الحقوق والمصالح

ينبغي أن تنص الديباجة على ضرورة احترام حقوق ) 1: (يتضمن المشروع عددا من المسائل الرئيسية وهي
في حالة طلب الحصول على المعارف التقليدية، يجب الحصول على ) 2(الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ 

) 3( يخضع ذلك للتشريع الوطني؛ الوالمجتمعات المحلية وينبغي أالموافقة المسبقة عن علم للشعوب األصلية 
ينبغي إدماج ) 4(ينبغي أن يعترف البروتوكول بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في الموارد الجينية؛ 

ينبغي أن يعترف ) 5(أهمية وصلة المعارف التقليدية في البروتوكول برمته، وخصوصا في قسم االمتثال؛ و
  .لبروتوكول بوجود ودور القوانين العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةا
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.  وأدلى ببيانات أيضا ممثلو أستراليا، النرويج وسويسرا تأييدا للمبادرة التي اقترحها الرئيسان المشاركان  -36

  .في األوقات المناسبةستقدم  التعليقات على المسائل الرئيسية وقال الممثلون إن
وقال ممثل المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للمجموعة االستشارية المعنية بالبحوث الزراعية   -37

الدولية إن اتفاقا دوليا بشأن مسائل الحصول وتقاسم المنافع، واالنتهاء بنجاح من المفاوضات للتوصل إلى مثل هذا 
ين البلدان وهي شروط مسبقة للتعاون الدولي في مجال االتفاق، تعتبر حيوية لتوفير اليقين والثقة وحسن النية ب

ومع ذلك، يساوره القلق إزاء عدم تخصيص وقت كاف أثناء المفاوضات إلعداد تقدير .  البحث والتطوير الزراعي
وذكر أنه .  مشترك عموما لطبيعة واستخدامات الموارد الوراثية لألغذية والزراعة والتهديدات التي تواجه حفظها

رؤية الدراسات األساسية بشأن استخدامات وتبادالت الموارد الوراثية الجرثومية، والمائية، والمحصولية يسره 
والعلفية، ولألشجار، والحيوانية لألغذية والزراعة، التي تم إدراجها في الوثائق المقدمة إلى الوفود في االجتماع 

.  ظر جديا في المسألة داخل المحافل الحكومية الدوليةوأضاف أن هذه المدخالت تعتبر حيوية لتيسير الن.  الحالي
وذكر أنه من المهم أن يعالج النظام الدولي الطبيعة الخاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة عن طريق إنشاء 
مكان صراحة إلعداد معايير أكثر تخصصا للحصول وتقاسم المنافع في المستقبل، كجزء من تنفيذ وتطوير النظام 

وأعرب عن أمله أن تنتهز الوفود الفرصة أثناء االجتماع لتعزيز النص المقترح من خالل إدخال .  ورة أوسعبص
المادة (، ومدونات السلوك وأفضل الممارسات )3المادة (عبارات قصيرة وواضحة في األقسام بشأن مجال التطبيق 

  .والديباجة) 16
ن المجموعة النسائية المتقاربة التفكير معنويا، التي أنشئت وقالت ممثلة نيوزيلندا، متحدثة بالنيابة ع  -38

 وستكفل سماع أصوات مناقشةا، إن المجموعة ستهدف إلى تقديم المنظور الجنساني في المسائل قيد المؤخر
 انعكاس الدور الحيوي للنساء في حفظ التنوع البيولوجي تعتبر أنه من المهموأضافت أن المجموعة .  النساء

الحاجة إلى مشاركة كاملة أيضا وأكدت المجموعة .   ذات الصلة من النظام الدوليقساممه المستدام في األواستخدا
وفعالة للنساء على جميع مستويات صنع السياسات، بما في ذلك عمليات الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم 

  .المنافع
 النباتية لألغذية والزراعة إن نظام الحصول وتقاسم وقال ممثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية  -39

المنافع الذي يعمل بالكامل والتابع للمعاهدة، يتجانس مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وهو دليل على جدوى هذا 
وأعرب عن أمله أن يكون تكامل األدوار والدعم المتبادل والتماسك بين االلتزامات القانونية في إطار .  النظام

  .ي ستتخذ خالل أسبوع المفاوضات الخاصة بكل نظام في مركز القرارات التالقانونيةصكوك ال
وشدد ممثل جامعة األمم المتحدة على الحاجة إلى بناء القدرات الوطنية للتنفيذ واسترعى االهتمام إلى   -40

بناء فهم أكبر وتيسير التوعية موارد معلومات التنقيب البيولوجي وإلى مبادرة المعارف التقليدية، التي سعت إلى 
بالمعارف التقليدية من أجل ترشيد أعمال الشعوب األصلية، والمجتمعات المحلية وصانعي السياسات المحليين 

  .والدوليين
   لالجتماعالجلسة الثانية

دعا الرئيس المشارك هودجز، لدى ، 2010آذار / مارس22في الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في و  -41
.  تقديمه لهذا البند، المشاركين إلى تحسين نص مشروع البروتوكول وتقديم آرائهم بشأن مجاالت محددة تثير القلق
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 الرئيسية الموجزة التي مسائلوقال الرئيس المشارك إن مكونات النظام الدولي لن تثار، وبدال من ذلك ستحدد ال

  . المحددةمسائلاتصال ستنشأ إليجاد حلول لهذه الوأضاف أن أفرقة .  تتطلب تحسينا في مشروع البروتوكول
وقال ممثل ناميبيا، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إن المجموعة مستعدة للعمل على أساس   -42

.  الورقة غير الرسمية المقترحة، غير أن أسئلة المجموعة تحتاج إلى انعكاسها في نص مشروع البروتوكول
المسائل المتعلقة بمجال التطبيق والمشتقات؛ والدور الرئيسي الذي تلعبه المعارف التقليدية وتتضمن هذه األسئلة 

رعاية الموارد الجينية؛ وقائمة بما يشكل استخداما للموارد الجينية؛ والمجتمعات األصلية والمحلية في ضمان و
ط المتفق عليها بصورة متبادلة؛ الموافقة المسبقة عن علم والشرواالمتثال للتشريعات الوطنية المتعلقة بو

؛ والتشجيع على البحوث التقليديةواإلفصاح، والتتبع والرصد؛ وآليات لالمتثال في حاالت االستيالء على المعارف 
عدم التمييز؛ والمعايير الدنيا لتقاسم المنافع؛ وما عن في مجال التنوع البيولوجي ألغراض علمية بحتة؛ وبنود 

وأثار .  لة غياب تشريع وطني، وسياسة وتدابير إدارية وطنية؛ ومسألة غير األطرافالذي يجب عمله في حا
الوالية الوطنية؛ حدود ية خارج جينية البشرية؛ والموارد الوراثالممثل أيضا الحاجة إلى معالجة مسائل الموارد ال

  ".المستخدم"ونقل التكنولوجيا في سياق النظام الدولي والحاجة إلى تعريف مصطلح 
وقال ممثل إندونيسيا، إن بلده كواحدة من البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد، فإن إندونيسيا ترى أن   -43

ملزما قانونا وينبغي أن يحتوي على مجموعة من المبادئ والمعايير ذات واحدا النظام الدولي ينبغي أن يكون صكا 
توي على أحكام وآليات ملزمة لمنع حل إنشاء بروتوكول يوأضاف أن وفده يفض.  الصلة بتدابير االمتثال واإلنفاذ

.  القرصنة البيولوجية، وخصوصا عندما تترك الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية حدود بلد المنشأ
 وذكر أن األحكام المتعلقة.   عنصر مهم آخر في النظام وهو بناء القدرات الوطنية ونظم اإلبالغأشار إلى وجودو

 والتقاسم العادل والمنصف ، وهي مسألة مشتركة تتصل بالحصول–بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 
  . ينبغي أن تخضع للتشريع الوطني، مع مراعاة الظروف الوطنية في كل بلد–للمنافع، واالمتثال وبناء القدرات 

 الكاريبي، إن المجموعة تعتبر منطقةيكا الالتينية ووقال ممثل المكسيك، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أمر  -44
أن المسائل الرئيسية التي يجب معالجتها هي المشتقات، واالعتراف بفئة بلد المنشأ، والموافقة المسبقة عن علم، 

  .ووسائل التنفيذ والتزامات غير األطراف
ينية، الذي يمكن أن يحقق فهما أفضل أوال، استخدام الموارد الج. وحدد ممثل سويسرا ثالث مسائل رئيسية  -45

المفهوم هذا  كيفية ارتباط ح مسألة المشتقات، ويوضساعد في معالجةويحتمل أن ي" المورد الجيني"لمصطلح 
والمسألة الثانية هي رصد استخدام الموارد الجينية .  التزامات تقاسم المنافع في إطار البروتوكولبالحصول وب

.  وكأداة لضمان االمتثال للتشريع الوطني للحصول وتقاسم المنافعاة لتعزيز الشفافية كأدوتتبعه واإلبالغ عنه، 
والمسألة الثالثة هي العالقة بين البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع والصكوك الدولية األخرى في مجال 

وتقاسم المنافع بالنظام عمليات الحصول وتقاسم المنافع، وخصوصا عن كيفية اتصال البروتوكول بشأن الحصول 
اللجنة الحكومية المتعدد األطراف التابع للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبعمل 

 التابعة للمنظمة )الفولكلور(الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية 
  .للملكية الفكريةالعالمية 

وقال ممثل جزر كوك، متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، إن المجموعة يمكنها أن ترى   -46
مسائل المشتقات مدرجة في مجال تطبيق البروتوكول وأن الحقوق السيادية لألطراف بالعالقة إلى الحصول ينبغي 
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ي مشروع البروتوكول تتضمن أيضا اآللية المالية، ونقل وأضاف أن المسائل الواجب معالجتها ف.  ضمانها

  .التكنولوجيا ومسألة غير األطراف
والحظ ممثل اليمن أن كثيرا من الموارد الجينية المشمولة بصكوك قبل البروتوكول قيد النظر تم نقلها إما   -47

.  معالجة نفس المسألة في المستقبلغير قانوني، وبالتالي، فإن الصكوك الملزمة ضرورية من أجل بشكل قانونيا أو 
وعالوة على ذلك، فإن اآللية المالية والموارد المالية المنصوص عليها في البروتوكول ينبغي أن تأخذ في الحسبان 

  .الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث على الموارد الجينية
لى مسائل التوصل إلى فهم مشترك وشدد ممثل صربيا، متحدثا بالنيابة عن أوروبا الوسطى والشرقية، ع  -48

بخصوص تنظيم وتيسير الحصول والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ومشتقاتها 
  .والمنتجات التي تحتوي على مواد جينية ومن أجل منع االستيالء عليها وسوء استعمالها داخل النظام الدولي

 هي مشتقات الموارد مناقشتهالسعودية إن المسائل الرئيسية التي يرغب وفده وقال ممثل المملكة العربية ا  -49
  .الجينية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وعالقة البروتوكول بغير األطراف

.  وقالت ممثلة أستراليا إن وفدها يمكن أن يدخل أقل قدر من التغييرات على مشروع البروتوكول  -50
االعتراف بضرورة كون الصكوك الدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع مؤيدة وأضافت أنه يسرها رؤية 
اعتراف أكبر ووضوح أكبر بخصوص العالقة بين إيجاد  من رأيها ضرورة ولكنبعضها البعض في الديباجة 

 بها من ما يرتبط"وقالت إن األمر يحتاج إلى فهم مشترك لمصطلح   .النظام الدولي والصكوك األخرى ذات الصلة
وذكرت أن بلدها يواجه صعوبات بالنسبة بنقاط التفتيش واإلفصاح في النص األصلي المقترح ".  معارف تقليدية

اللجنة الحكومية الدولية في النظام الدولي وأشارت إلى أن أستراليا تعتبر أن المحفل المالئم للنظر في المسألة هو 
 التابعة للمنظمة العالمية )الفولكلور(ة والمعارف التقليدية والفنون الشعبية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثي

  .للملكية الفكرية
 1المواد : وقال ممثل جمهورية كوريا إن المواد التالية، بصفة خاصة، تحتاج إلى مراجعة رئيسية  -51

رصد استخدام  (13و) منافعاالمتثال للتشريع الوطني للحصول وتقاسم ال (12و، )مجال التطبيق (3و، )الهدف(
  ).الموارد الجينية وتتبعه واإلبالغ عنه

الحاجة إلى أن يكون النظام ) 1 (:وذكر ممثل النرويج أن هناك ثالث مسائل رئيسية، في رأيه، وهي  -52
ذية الدولي واضحا وصريحا بشأن العالقة بين البروتوكول والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغ

التقييم الصحيح ألهمية ) 2(والزراعة، من أجل تحقيق الدعم المتبادل ولضمان تنفيذها بالتجانس مع كل منهما؛ 
  .الحاجة الملحة لتدابير امتثال فعالة) 3(المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛ و

 للمنافع، والحصول على والمنصفدل  المتعلقة بالتقاسم العاوقال ممثل ماليزيا إن ما ينقص في المواد  -53
ألطراف اتزام ال واضح ب بيان هو،الموارد الجينية واالمتثال للتشريعات الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع

لنص على تقاسم المنافع، واشتراط الموافقة المسبقة عن علم للدول بالنسبة لكل عملية للحصول وضمان احترام با
ودعا إلى تعزيز األحكام بشأن .   الجينية المواردلحقوق السيادية لبلدان منشألية قضائ ال واليتهاضمنالمستخدمين 

  .نقل التكنولوجيا وقدرة البلدان على ضمان األمن الغذائي بدون تقويض أهداف البروتوكول
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دم وعقلق بلدها بما في ذلك مجال التطبيق الذي يتضمن المشتقات، تثير وحددت ممثلة كندا مجاالت   -54

 بخصوص اإلشارات إلى  الزمني والمكاني؛ وآليات االمتثالمجال التطبيقوالعالقة مع الصكوك األخرى والتمييز؛ 
لقوانين الوطنية اإلفصاح في مكاتب براءات االختراع كنقطة تفتيش، مع شهادات إلزامية باإلنفاذ المقترح ل

الحاجة إلى أحكام بشأن لنص المقترح، بما في ذلك في البلدان األخرى، والفجوات في اللحصول وتقاسم المنافع 
 والحاجة المحتملة إلى تعاريف الموجودة والمستقبلية بشأن الموارد الجينيةالدولية الحكومية العالقة مع االتفاقات 
 يدالالزمة لتزو، واألحكام ذات الصلة "وما يرتبط بها من معارف تقليدية"، وتعريف "اإلستيالء"إضافية مثل تعريف 

  .مرونة كافية فيما يتعلق باألطر القانونية الداخليةاألطراف ب
 ينبغي أن تنص على تكليف مستخدمي الموارد الجينية المتعلقة بتقاسم المنافعوقال ممثل الفلبين إن المادة   -55

حتوي على بيان ين  ينبغي أالحكم المتعلق بالموارد الجينيةوباإلضافة إلى ذلك، فإن .  بتقاسم المنافع الناشئة عنها
مبدئي بأن الحصول على الموارد الجينية يخضع للموافقة المسبقة عن علم لألطراف المتعاقدة، وعند االقتضاء، 

  .المجتمعات األصلية والمحلية
من أجل أن توضيح المزيد من الحتاج إلى المتعلقة باستخدام المصطلحات توقال ممثل أوكرانيا، إن المادة   -56

  .ملزما قانونا للمستخدمينصكا عمليا ووكول  البروتيكون
 بين أنشطة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف المناسبةالصالت كمسائل أساسية وحددت ممثلة نيوزيلندا   -57

التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛ ومرونة التعامل مع تنوع الظروف الوطنية وضمان دور مالئم للدولة إزاء 
توازن بين مصالح مستخدمي الموارد الجينية ومستخدميها، تحقيق الية المرتبطة بالموارد الجينية؛ والمعارف التقليد

والعالقة بين النظام والحصول وتقاسم المنافع؛ والحاجة إلى نظام عملي وفعال، بما في ذلك تدابير فعالة لالمتثال، 
المنظمة منظمة الصحة العالمية، و، مثل ىالدولي والعمل ذي الصلة بالحصول وتقاسم المنافع في محافل أخر

 المتعلقة بالحصول وتقاسم والنظم الدولية األخرى ذات الصلةالدولي  والعالقة بين النظام ؛العالمية للملكية الفكرية
  .، مثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ونظام معاهدة أنتارتيكاالمنافع

طية التقدم في العلم والتكنولوجيا غال ممثل تايلند إن النظام الدولي ينبغي أن يكون قادرا على توق  -58
 التقدم  أجل االستفادة مننالدولي ماألحيائية، ومن ثم الحاجة إلى إدراج المشتقات في مجال تطبيق النظام 

 الحصول على التكنولوجيا ونقلها باعتبار   وينبغي التأكيد أيضا على نقل التكنولوجيا سواء من منظور.التكنولوجي
  .ذلك تقاسما للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

وقال ممثل االتحاد األوروبي إن المسائل المحددة بالعالقة إلى نص الرئيسين المشاركين على النحو   -59
الترتيبات والمؤسسات الدولية مسألة مجال التطبيق، وبصفة خاصة العالقة مع االتفاقات و: المعروض تشمل

األخرى، والتي يمكن أن تحتاج إلى وضع حكم مستقل بشأنها؛ والحصول على الموارد الجينية، حيث هناك حاجة 
متطلبات الحصول؛ ببشأن قائمة اتية للبحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فضال عن العمل وإلى ضمان بيئة م

موافقة المسبقة عن علم، التي ينبغي بيانها في البروتوكول، ونظام نقاط وعواقب تقرير طرف ما عدم اشتراط ال
اولها في النص، والحاجة إلى بعض التدابير المقترحة وفائدتها لدعم تنفيذ نتتفتيش ومتطلبات اإلفصاح التي تم ال

  .الترتيبات التعاقدية، ومسألة اآللية المالية للبروتوكول
  . من االتفاقية15د اتساق قانوني بين البروتوكول والمادة ودعا ممثل اليابان إلى إيجا  -60
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وقال ممثل األرجنتين أن البروتوكول ينبغي أن يتجانس مع المحافل والصكوك الدولية األخرى ذات   -61

ذ وينبغي أن تؤخ.  الصلة، مثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومعاهدة أنتارتيكا
في الحسبان االستثناءات الزمانية والمكانية المهمة للنظام وذلك عن طريق صياغة عامة موجزة يمكن أن تغطي 

  .هذه الشواغل، من أجل توفير درجة أكبر من اليقين القانوني
وشدد ممثل كولومبيا، مؤيدا لألرجنتين، على الحاجة إلى إشارة صريحة لعالقة الدعم المتبادل والتجانس   -62

بين البروتوكول والمعاهدات الدولية األخرى المتصلة بالتنوع البيولوجي، والموارد الجينية والمعارف التقليدية من 
  .أجل تجنب أي تعارض مع أهداف البروتوكول

واقترحت ممثلة المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي إدراج احترام حقوق الشعوب   -63
 والموافقة الحرة والمسبقة عن علم قبل ؛جتمعات المحلية واالعتراف بهذه الحقوق في الديباجةاألصلية والم

الحصول على المعارف التقليدية وعدم خضوعها للتشريعات الوطنية؛ واالعتراف بحقوق المجتمعات األصلية 
ية والمحلية مدرجة بالكامل في معارف التقليدية وأن تكون حقوق المجتمعات األصلالموارد الجينية والوالمحلية في 

  .، وخصوصا في القسم بشأن االمتثالهالبروتوكول بأكمل
، إن هذه المنظمات ترى أن البروتوكول ينبغي أن يركز على المسائل وقال ممثل منظمات المجتمع المدني  -64

لية لحقوق اإلنسان؛ االعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في سياق االتفاقات الدو: التالية
موارد الجينية  للموارد الجينية؛ والمعارف التقليدية المرتبطة بالنموذجي كاستخدام ينظر إليهاوإدراج الحاالت التي 

 وما يرتبط به من معارف تقليدية  فقطالذي يتم حيازته بطريقة قانونيةجيني المورد ال؛ وضمان أن كمسألة مشتركة
إسناد مطلب تقاسم المنافع إلى اختبار للواقع يهدف إلى إدراج جميع المنافع وف ما؛ يمكن استعماله في إقليم طر

الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، والمشتقات والمنتجات؛ وقواعد واضحة ملزمة لنظام لالمتثال؛ وأحكام بشأن 
  .غير األطراف

صريح بمعايير الحصول وتقاسم المنافع منظمة الدولية للتنوع البيولوجي إن االعتراف الالوقال ممثل   -65
  .وباالتفاقات الدولية األخرى ينبغي أن يشكال جزءا من البروتوكول المستقبلي

غ الرئيس المشارك كازاس بل، أ2010آذار / مارس22وفي ختام الجلسة العامة الثانية، المنعقدة في   -66
 وتقديمها إلى الجلسة ،للسيرتراتيجية الخطوة القادمة سا، جنبا إلى جنب مع  سيتم تجميعهامأن مقترحاتهالمشاركين ب

  .العامة في اليوم التالي
  الجلسة العامة الثالثة

، قال الرئيس المشارك هودجز 2010آذار / مارس23، المنعقدة في جتماعالثالثة لالالعامة وفي الجلسة   -67
عرضت وتم تجميعها وإن أربعة أفرقة إن جميع المداخالت بخصوص المسائل الرئيسية الواجب معالجتها قد است

تقديم حلول لهذه المسائل المحددة إلى الجلسة العامة،  ب تكلف أفرقة االتصالوسوف.  اتصال ستعالج هذه المسائل
رئيسية ال ووزعت المسائل .تعديله أو إدخال نص جديد وأاإلبقاء على مشروع النص األصلي، من خالل وذلك 

  :حو التاليالنعلى أفرقة االتصال على 
 نيالزم التطبيقمجال ب المتعلقة مسائلالالصكوك والعمليات األخرى؛ ومع لعالقة ا :1الفريق   )أ(

  ؛الموارد المالية/غير األطراف؛ واآللية الماليةمسألة لنهج القطاعية؛ و على االمرونةإضفاء ي؛ ومكانلاو
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طلبات اإلفصاح ونقاط التفتيش؛  الرصد، واإلبالغ، والتتبع بما في ذلك مت مسائل:2الفريق   )ب(

منح الموافقة المسبقة عن ب يشترط فيها مالتي لحاالت ال والوصول إلى العدالة؛ وبلد المنشأ؛ و،وتسوية المنازعات
   شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛إبرام علم أو

 المنافع، بما في ذلك تقاسمبتزام لتقاسم المنافع؛ واال/المشتقات/ استخدام الموارد الجينية:3الفريق   )ج(
الحصول على التكنولوجيا ونقلها؛ والمسائل المتعلقة بالحصول، بما فيها البحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

   الحصول للموافقة المسبقة عن علم؛ومتطلبات الحصول واألطراف التي تقرر عدم إخضاع
لعالقة بين أنشطة بايها االعتراف المناسب  المسائل المتعلقة بالمعارف التقليدية، بما ف:4الفريق   )د(

والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وتنوع الظروف الوطنية واعتراف الحصول وتقاسم المنافع، 
  .دورهب واألطراف بوجود القانون العرفي

الفريق : نحو التاليواتفق الفريق العامل على تعيين رئيسين مشاركين لكل فريق من أفرقة االتصال على ال  -68
السيد رينيه لوفيبر : 2؛ والفريق )السويد(والسيد يوهان بوديغارد ) األرجنتين(السيد خوزيه لويس سوتيرا : 1
 والسيد بيير دوبليسي) أستراليا (رالسيدة كوزيما هافل: 3؛ والفريق )كولومبيا(والسيد ريكاردو تورس ) هولندا(
  ).المكسيك(والسيد داماسو لونا ) النرويج(ولهوغ ون س السيدة ت4؛ والفريق )ناميبيا(

وردا على عدد من األسئلة من الوفود بخصوص الطريقة المقترحة للسير قدما، قال الرئيس المشارك   -69
.   يتمثل في التركيز على إيجاد حلول يمكن تقديمها إلى الجلسة العامة، بدون إدراج أي أقواسفن التكليإهودجز 

  .ع أكثر من فريقين في نفس الوقتوأوضح عدم اجتما
وسأل ممثل االتحاد األوروبي، عن كيفية تفعيل عملية إدماج الحلول في النص، وما إذا كان تسلسل عمل   -70

  .أفرقة االتصال سيكون حسب تقدير الرئيسين المشاركين ألفرقة االتصال
 ةاحتها في صور مطبوعة وصوروقال الرئيس المشارك هودجز إن الحلول المقترحة سيتم جمعها وإت  -71

  . منقح جامع، سيصدر نص مرحلة ماوفي.  إلكترونية على اإلنترنت
 وأ مع الفريق الثاني  بالعمل في نفس الوقت4لفريق  اقياموسأل ممثل النرويج إذا كان من الممكن تجنب   -72

  .الثالث
تصال، امة بدال من العمل في أفرقة مكانية إعطاء األولوية للعمل في جلسات عاإوتساءل ممثل بيرو عن   -73

. تصال واإلعراب عن آرائهاجتماعات أفرقة االانظرا للصعوبات التي تواجهها الوفود الصغيرة في حضور 
وطلب أيضا تأكيدا بأنه، لتفادي إضافة أقواس، فإن المشتركين لن يعربوا عن اعتراضاتهم بل سيقترحون بدال من 

  .ذلك حلوال إيجابية
تصال ستجتمع أوال، وبعد ذلك، إذا تبين أن الجلسات العامة ن أفرقة االإلرئيس المشارك هودجز وقال ا  -74

  .وأكد أن التركيز سينصب على إيجاد حلول إيجابية لمختلف المسائل المطروحة. أكثر كفاءة، سيتم تعديل التوقيت
  الجلسة العامة الرابعة

استمع الفريق العامل إلى ، 2010آذار / مارس24قدة في ، المنعالجتماعل وفي الجلسة العامة الرابعة  - 75
  .التقارير المرحلية من الرؤساء المشاركين ألفرقة االتصال
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إن الفريق اجتمع مرتين وتناول مسائل ، 3السيد بيير دوبليسي، الرئيس المشارك لفريق االتصال وقال   - 76

  .م المنافع بما في ذلك الحصول على التكنولوجيا ونقلهاام بتقاسزاستخدام الموارد الجينية والمشتقات، فضال عن الت
مسألة  ر اجتمع مرتين وأثا، إن فريقها4 السيدة تون سولهوغ، الرئيسة المشاركة لفريق االتصال وقالت  - 77

  .الدور المهم للمشاورات غير الرسمية
المحرز بعد جلستين عقدهما  عن التقدم 1وأبلغ السيد يوهان بديغارد، الرئيس المشارك لفريق االتصال   -78

  .الفريق وركزت على حقيقة أن بعض المسائل مترابطة ويمكن معالجتها في نقطة متكاملة واحدة
، إن فريقه اجتمع مرتين وعالج فقط النقطة 2وقال السيد رينيه لوفيبر، الرئيس المشارك لفريق االتصال   -79

  .واحد على قائمة المسائل
اتصال خامس، برئاسة  العامل فريق فريقأنشأ ال ،الرئيس المشاركيد هودجز، وبناء على اقتراح الس  -80

المقدمة الرسمية غير ، وتكليفه باستعراض الورقة )تايلند(انيدا خيمنيردبتش ف والسيدة )سويسرا(السيد فرنسوا بيتو 
ر األطراف، بغية نظر مؤتملالتي تحتوي على مشروع مقرر آذار، / مارس19والمؤرخة لرئيسين المشاركين من ا

  .االت التي تحتاج إلى تحسين والفجوات التي يجب ملؤهاج على المتسليط الضوء
ة مساهم المسائل لم يتم إثارتها، وهي االعتراف بالإحدىوقال ممثل جمهورية إيران اإلسالمية إن   -81

إعمال  واستخدامها وأهمية تطوير الموارد الجينية وحفظهافي والمجتمعات األصلية والمحلية الضخمة للمزارعين 
 بشأن الحصول في البروتوكول المستقبليحقوقهم في أي ترتيبات لتقاسم المنافع يتم اعتمادها والتأكيد على حقوقهم 

  .، وال سيما حقهم في المشاركة في عملية صنع القراروتقاسم المنافع
  الجلسة العامة الخامسة

يرا، الرئيس وتد السيد ساأف، 2010 ارآذ/رسما 25لمنعقدة في الخامسة لالجتماع، االعامة وفي الجلسة   -82
فقال إنه تحقق قدر كبير من الفهم المشترك بشأن عالقة  . التقدم الذي أحرزه الفريقب، 1المشارك لفريق االتصال 

غير أن هناك حاجة إلى  . البروتوكول بالصكوك والعمليات األخرى والحاجة إلى أحكام بشأن غير األطراف
  .لية المالية والموارد الماليةاآلمزيد من المناقشة بشأن المسائل المتعلقة بالتطبيق الزمني، والنهوج القطاعية، وال

التي  لمادةأفضل ل، إن الفريق توصل إلى فهم 2تورس، الرئيس المشارك للفريق ريكاردو وقال السيد   -83
 للتشريع ن الحاجة إلى شهادة امتثال دوليةأتزايدا بشك اتفاقا ماوأضاف أن هن . االمتثال للتشريع الوطنيتعالج 
ك حاجة إلى المزيد من المناقشة الستكشاف اوهن . في الظروف الخاصةأكبر مرونة ، ولكن ينبغي توفير الوطني

، والتتبع واإلبالغ عن استخدام الموارد الجينية واالمتثال للشروط دالحلول المحتملة وتوضيح المواد المتعلقة بالرص
  .المتفق عليها بصورة متبادلة

، بأن الفريق اتفق على الحاجة إلى معاملة 3 للفريق ة المشاركة، الرئيسكوزيما هافلر ة السيدتوأفاد  -84
 . خاصة، وصيغة أكثر إيجابية ومرونة على الصعيد الوطني بشأن مسألة البحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي

ية لكل دولة عدم اشتراط الموافقة المسبقة عن علم وتحديد الحصول على واتفق على أنه من ضمن الحقوق السياد
 وأضاف أن هناك حاجة إلى استعراض دقيق للمادة المتعلقة بالحصول على  .مجموعة محددة من الموارد الجينية

و التنوع الموارد الجينية، والفقرة الفرعية المتعلقة بالتهديدات الخطيرة للصحة العامة، أو األمن الغذائي أ
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، من أجل تحسين الصيغة وتناول العناصر غير ئالطوار بالبحوث وحاالت الخاصةالبيولوجي، الواردة في المادة 

  .المذكورة
، إن الفريق طلب استخدام الصيغة المتفق عليها 4سولهوغ، الرئيسة المشاركة للفريق تون وقالت السيدة   -85

واتفق الفريق على ثالث فقرات إضافية في الديباجة  . معارف التقليديةلنص الديباجة في جميع المواد المتعلقة بال
ضافات على المواد المتعلقة بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول على الموارد إلوبعض التنقيحات أو ا

  .الجينية، والتعاون العابر للحدود، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والقدرات
ن الفريق حقق بداية طيبة بشأن استعراض إ، 5وقال السيد خومنيردبيتش، الرئيس المشارك للفريق   -86

وأضاف أن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل أن ينعكس التقدم المحرز  . مؤتمر األطرافل مشروع مقرر
  . في المرفق بمشروع المقرروالتغييرات التي قامت بها أفرقة االتصال األخرى

غير بوصفه ورقة  منقح بروتوكولجز، الرئيس المشارك، إنه سيتم إصدار مشروع ودهالسيد وقال   -87
 وشفافية المفاوضات وقدرة يةونظرا ألن عدة وفود أعربت عن قلقها إزاء شمول . في هذا المساءجتماع لال رسمية

 مجموعة الخطوة التالية هي إنشاء نتكوالوفود على التعبير عن موقفها وحماية مصالحها الوطنية، فإنه يقترح أن 
 النص أوال في المجموعة تنظر هذه: المنقح استعراض مشروع البروتوكول مجموعة الهوتكون والية هذ . ةأقاليمي

سالمته وحماية للبروتوكول تناول بقية النص لضمان تحقيق توازن صحيح ت، ثم جديد الذي أدخلته أفرقة االتصالال
يق العامل على أن يعمل كرئيسين رواتفق الف .  وتسويتها، إن أمكن معلقةائلديد أية مس، وأخيرا تحالكاملة

  ).السويد(والسيد يوهان بوديغارد ) األرجتين(السيد خوسيه لويز سوتيرا للمجموعة  مشاركين
األمم خمسة ممثلين من كل إقليم من أقاليم عن تألف من عدد ال يزيد تسوأضاف أن المجموعة األقاليمية   -88

  .المتحدة وممثلين إثنين من المجتمعات األصلية والمحلية، والمجتمع المدني، والصناعة ومجموعات البحوث العامة
  .ة األقاليميالمجموعةجتماعات افريق العامل المهتمين باألمر إلى حضور الودعا جميع أعضاء 

 يمكن استبدال المتحدثين الجالسين وردا على أسئلة من بعض الوفود حول شكل االجتماعات، أوضح أنه  -89
، وسيتم توفير مقاعد في موقع قريب من حسب اإلقتضاءحول المائدة بأشخاص آخرين، مثل الخبراء التقنيين، 

  .أعضاء الوفود اآلخرين
 مجموعة آسيا والمحيط بالنيابة عن( لمقترح الرئيس المشارك ممثلو جزر كوك تأييدوأدلى ببيانات   -90

، واليابان وجامعة ) مجموعة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبيبالنيابة عن(تحاد األوروبي، وهايتي واال، )الهادئ
  .األمم المتحدة

ؤيد تماما مقترح الرئيس تطة وي إلى عملية بسبالحاجةكندا عترف توقالت ممثلة كندا إنه في حين   -91
لية من االجتماع ستكون أول فرصة أمام المشاركين  كون المرحلة التاإزاءالمشارك، إال أن كندا تساورها شكوك 
 مسألة التمثيل هتواجلى الصعوبات الخاصة التي إ أيضا االنتباه واسترعت . إلجراء مفاوضات قائمة على النص
 ونيوزيلنداوأستراليا ، التي تشمل اليابان والواليات المتحدة وكندا ودول أخرىبالنسبة لمجموعة أوروبا الغربية 

(JUSCANZ)وهي مجموعة من األطراف التي لديها مصالح متباينة إلى حد كبير ،.  
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  .شاملةالمفتوحة والفعالة وال لعمالورحبت ممثلة نيوزيلندا باقتراح الرئيسين المشاركين بشأن طريقة   -92

لتفاوض ، هو الذي كلفه مؤتمر األطراف باة األقاليميالمجموعةغير أنها أشارت إلى أن الفريق العامل، وليس 
  .بشأن النظام الدولي وطلبت الحصول على توضيح عن مركز الوثيقة التي قد تنشأ عن العملية الحالية

هودجز، الرئيس المشارك، أن والية الفريق العامل هي التفاوض بشأن البروتوكول وأشار إلى السيد وأكد   -93
  .لوفود في هذا الصدد ااأن تقرير االجتماع أداة مفيدة لتسجيل الشواغل التي تعرب عنه

عة األفريقية، إن المجموعة تؤيد اقتراح الرئيسين و بالنيابة عن المجمامتحدثوقال ممثل مالوي،   -94
 تجنب علىغير أنه يرغب في حث الرئيسين المشاركين للفريق  . المشاركين بشأن الخطوة التالية من العملية

  .يميةالمجموعة األقالالتعبير عن آرائهم بدال من آراء 
  الجسلة العامة السادسة

، هنأ الرئيس المشارك كازاس 2010آذار / مارس28، المنعقدة في  لالجتماعوفي الجلسة العامة السادسة  -95
قدم بعد ثم .   على إخالصهم في العمل وشكر جميع الرؤساء المشاركين ألفرقة االتصال الخمسةمندوبينجميع ال

ر المشاركين ذكّوللموافقة عليه،  (UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.2)منقح كول  مشروع بروتوفريق العاملذلك إلى ال
 خالل وعلى تحسينها ،بأنهم اتفقوا في اليوم األول من االجتماع على العمل على أساس الورقة غير الرسمية

وقد تم تحسين بعض مواد مشروع البروتوكول من جانب المجموعة .  األسبوع، بفضل مدخالت أفرقة االتصال
 في صورتها  الوثيقةمزيد من العمل لوضع وهناك حاجة إلى ،قاليمية، غير أن عددا من المسائل ما زال معلقااإل

  .قيد اإلعدادها لذلك باعتباروالتي قدمت ، النهائية
ووافق الفريق العامل على إرفاق مشروع البروتوكول المنقح المقدم من الرئيسين المشاركين بتقرير   -96

يعكس جهود  حاشية توضح أن النص، الذي لم يتم التفاوض بشأنه، إضافةاره المرفق األول، مع االجتماع باعتب
الرئيسين المشاركين لصياغة عناصر مشروع البروتوكول، وهو ال يخل بحقوق األطراف في إدخال تعديالت أو 

  .إضافات أخرى على النص
على لبروتوكول المنقح أوضح حالة النص وقال ممثل االتحاد األوروبي إن النص في حاشية مشروع ا  -97

 ما زالت غير التييمكن إجراء تقييم كامل للحالة في ضوء األقسام األخيرة من التقرير، ال غير أنه .  نحو مفيد
وذكر أن هناك عددا من المسائل .  ة هذه األقسام قبل اعتماد التقريرشجع الرئيسين المشاركين على إتاحمتوافرة، و

في تقرير االجتماع عدد من المقترحات بشأن النص  يرد وطلب أن . لى حل في المفاوضات النهائيةالتي تحتاج إ
  :المعلقة على النحو التاليهذه المسائل آراء االتحاد األوروبي بشأن التشغيلي ليعكس 

  :المسائل الرئيسية لالتحاد األوروبي بصدد مشروع البروتوكول"
ول وتقاسم المنافع على مادة مستقلة ذاتيا بصدد عالقته مع االتفاقات من المهم أن يشتمل بروتوكول الحص •

 .والعمليات الدولية األخرى

عتماد نود إدراج فقرة في الديباجة تعترف باألهمية الخاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وباال •
 .ميع البلدان فيما يتعلق بهذه الموارد الوراثيةلج المتبادل
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 في الديباجة، أعرب االتحاد األوروبي عن تحفظات إزاء اإلشارة إلى الحقوق 17 إلى 15في الفقرات من  •

ويسري هذا التعليق أيضا على المادة  . لموارد الجينيةلات األصلية والمحلية وملكيتها ـالقائمة للمجتمع
 ).ه(5-2

اسم المنافع ويجب الحصول على الموارد الجينية هو هدف مهم أيضا في البروتوكول بشأن الحصول وتق •
 .أن ينعكس فيه

وفيما يتعلق بمجال التطبيق الزمني، تعتبر هذه . صكيجب توضيح مجال التطبيق الزمني والجغرافي لل •
 .ها في مواد مختلفةالنص عليمسألة أفقية ويجب 

ويجب أن تعكس بوضوح . ما يتعلق بمجال التطبيق الزمني بشأن تقاسم المنافع في4يجب توضيح المادة  •
ونحن نرى أن الشروط  .ن تقاسم المنافع سيتم الموافقة عليه بصورة متبادلة بين المقدمين والمستخدمينأ

وء ذلك، يحتاج األمر ضوفي ". المشتقات"ان المناسب لمعالجة المتفق عليها بصورة متبادلة هي المك
س الشيء على آلية ويسري نف. لمقترح، وال سيما بخصوص فائدته من النظر في المرفق الثاني اامزيد

 .االستعراض المقترحة التي نعتبرها عبئا وغير عملية

فيما يتعلق بالحصول يجب أن يوضح البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع أي من القواعد تسري  •
وينبغي أيضا اإلشارة في النص .   الحالية غير كافية5ولهذا الغرض، فإن المادة .  على الموارد الجينية

 . من اتفاقية التنوع البيولوجي1- 15مادة إلى ال

 إلى إعادة صياغتها على نحو كبير لتعكس الدور الخاص للبحوث المتعلقة بالتنوع 6تحتاج المادة  •
البيولوجي وتنص على المسائل المهمة لألمن الغذائي وكيفية سريان بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع 

 . المعينة لصحة اإلنسان والحيوانات أو النباتاتعلى مسببات األمراض ذات الشواغل العامة

غير أنه فيما يتعلق بالحاالت . يمكن أن يلعب التعاون عبر الحدود دورا مهما في تنفيذ هذا البروتوكول •
التي تكون فيها نفس الموارد الجينية موجودة في أقاليم األطراف المجاورة، ال يمكن أن يكون هذا التعاون 

 .اف نظرا ألن ذلك يتعارض مع الحقوق السيادية لألطراف على مواردها الجينيةإجباريا على األطر

المرتبطة بالموارد الجينية في النص " المعارف التقليدية"فيما يتعلق بالمصطلحات، نؤيد استعمال عبارة  •
ت  والبروتوكوال،القوانين العرفية"وهناك مسألة أخرى بخصوص المصطلحات وهي اإلشارة إلى .  بأكمله

للمجتمعات األصلية والمحلية، ونفضل إشارة أبسط تشمل جميع هذه المصطلحات " واإلجراءات المجتمعية
 ".اإلجراءات على مستوى المجتمع"مثل 

ال يعتبر االتحاد األوروبي أنه من المالئم في هذه المرحلة، ولذلك ال يؤيد أي إشارة إلى المعارف التقليدية  •
، ألن هذه المسألة قيد المناقشة في 5- 9موارد الجينية، كما تنعكس في المادة المتاحة علنا والمرتبطة بال

والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية 
 . التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية)الفولكلور(الشعبية 

زام التام باالمتثال الرئيسي لألطراف بخصوص اإلجراءات المتخذة تجاه  االلت1-12وتحدد المادة  •
المستخدمين الذين يخضعون للوالية القضائية لهذه األطراف، لضمان احترام األطر الداخلية للحصول 

ولتحقيق اليقين القانوني، يجب أن يركز نطاق هذا االلتزام على ما إذا .  وتقاسم المنافع في أطراف أخرى
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 الموافقة المسبقة عن علم قد تم الحصول عليها أو ما إذا كانت الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة كانت

والمادة ال تتضمن في نطاقها ما إذا كانت الموارد الجينية تستخدم وفقا للشروط النهائية .  قد أبرمت
 .14مادة فهذا جانب وارد بالفعل في ال.  المحددة في قرار الموافقة المسبقة عن علم

 13وتحتاج األطراف إلى بعض المرونة على المستوى الداخلي لتنفيذ التزاماتها بفاعلية بموجب المادتين  •
ومن شأن وجود نهج صارم ومرن بخصوص النهج الذي يجب أن تتبعه الدول في رصد وتتبع . 14و

يل ويحتمل أن يكون مكلفا، الموارد الجينية واإلبالغ عن استخدامها من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء نظام ثق
تم فيها الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو يوال يحقق الفاعلية مع ذلك في تحديد الحاالت التي لم 

 .لم توضع فيها شروط متفق عليها بصورة متبادلة

ى ويجب عل.  يؤيد االتحاد األوروبي الفكرة العامة للنص التشغيلي بشأن الشهادة المعترف بها دوليا •
األطراف أن تعالج مسألة المكان المالئم لوضع النص التشغيلي حول هذا الموضوع في وقت ما، وتقرير 
كيفية ربطه باألحكام األخرى المتعلقة بتسجيل المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 

 منطقيا أن تعكس أي وباإلضافة إلى ذلك، فإن شهادة لالمتثال تصدر في وقت الحصول ال يمكن.  المنافع
ويعتقد االتحاد األوروبي بقوة .  معلومات عن االستخدامات الالحقة للموارد الجينية التي تشملها الشهادة
وأي تغييرات الحقة في الشكل ال .  أن المحتوى المحدد للشهادة ينبغي أال يشار إليه في نص البروتوكول

ويمكن أن يفكر في وضع معايير في صلب مقرر .  عاهدةيمكن أن تتحقق حينئذ إال بإدخال تعديل على الم
 .صادر عن مؤتمر األطراف

غير أن األحكام تحتاج إلى بعض إعادة .  16 و15يؤيد االتحاد األوروبي األفكار الواردة في المادتين  •
 .الصياغة لتجنب الدخول في فحوى الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

 . مكررا3-18ضا في إعادة صياغة المادة ونحن في حاجة إلى أن ننظر أي •

 ال يتفق مع المبدأ األساسي لبناء 5- 18الوارد في المادة " نهج إعداد القائمة"يرى االتحاد األوروبي أن  •
 .القدرات القائم على الطلب

فهي تفتح العديد من المسائل الجديدة التي لم تعالج .   مكررا من جديد18وهناك حاجة إلى بحث المادة  •
 .عد في المفاوضاتب

 .31 إلى 20لم ينظر األطراف بعد في المواد من  •

  :بعض المقترحات من االتحاد األوروبي عن كيفية حل المسائل الرئيسية المذكورة أعاله
أعدت المقترحات أدناه بالعالقة إلى مشروع البروتوكول الذي أعده الرئيسان المشاركان حسب النص القائم في 

 الرئيسان المشاركان على نص مشروع اي ال تتناول التغييرات األخرى التي أدخلهوه.  آذار/ مارس27
ويحتفظ االتحاد األوروبي بحقه في سحب هذه المقترحات أو تغييرها أو تعديلها .  البروتوكول بعد ذلك التاريخ

رة إليها هنا ال تعني والنص والمواد التي ال ترد إشا.  أو تقديم مقترحات جديدة خالل سير المفاوضات النهائية
حدد أي إلغاءات قد تقبول االتحاد األوروبي لها سواء بشكلها الحالي أو بالشكل المحدد الذي تبدو عليه، وال 

 .يرغب االتحاد األوروبي في اقتراحها
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  1المادة 
  الهدف

يتمثل الهدف من هذا البروتوكول في تيسير الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 
لمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية التي تم الحصول عليها بعد بدء نفاذ هذا وا

 .البروتوكول، وكذلك اإلسهام في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته

  3المادة 
  مجال التطبيق

لقة بالتنوع البيولوجي على الموارد الجينية ضمن نطاق االتفاقية المتعيسري هذا البروتوكول   -1
التي تم الحصول عليها بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول الجينية الموارد ستخدام ا وعلى المنافع الناشئة عن

ويسري هذا البروتوكول أيضا على المعارف التقليدية . بالنسبة لطرف مع األطراف التي تقدم هذه الموارد
ية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعلى المنافع الناشئة عن المرتبطة بالموارد الجينية ضمن نطاق االتفاق

  . هذه المعارفخداماست
ال يسري هذا البروتوكول على الموارد الوراثية البشرية أو الموارد الجينية في المناطق التي تقع   -2

اقعة جنوبي خارج حدود الوالية الوطنية أو الواقعة في منطقة معاهدة أنتاركتيكا، والتي تمثل المنطقة الو
  . درجة جنوبا60خط العرض 

  4المادة 
  التقاسم العادل والمنصف للمنافع

تتخذ األطراف التدابير التشريعية واإلدارية أو تدابير السياسة، حسب اإلقتضاء، بهدف ضـمان               -2
ـ   و. التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية         وارد يسري هذا االلتزام على الم

الجينية التي تم الحصول عليها بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لطرف مع األطراف التي تقدم هـذه                  
  .الموارد

  5المادة 
  الحصول على الموارد الجينية

من ) 1 (15 طبقا للمادة ،الطبيعيةحقوقها السيادية على مواردها ل على األطراف، لدي ممارستها  -1
 يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابيرالسياسة، عند االقتضاء، لتوفير اليقين االتفاقية، أن تتخذ ما

وتكفل هذه التدابير، . القانوني والوضوح والشفافية لمتطلباتها الداخلية الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع
  :ضمن جملة أمور، ما يلي

الحصول على الموارد تحديد قواعد وإجراءات واضحة وعادلة وغير تعسفية بشأن   )أ(
  ؛الجينية
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النص على الحصول بسهولة على المعلومات بشأن المتطلبات الداخلية الخاصة   )ب(

بالحصول وتقاسم المنافع، وعلى األخص المعلومات عن كيفية التقدم بطلب الحصول 
  ؛على الموافقة المسبقة عن علم

صول على الموافقة المسبقة تحدد معايير واضحة يتم على أساسها البت في طلبات الح  )ج(
عن علم، وأن تقوم السلطة الداخلية المختصة بإخطار مقدم الطلب بقرار كتابي في 

  ؛غضون فترة زمنية معقولة
  ؛النص على إصدار إذن أو شهادة كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن علم  )د(
صورة متبادلة ووضعها  قواعد وإجراءات واضحة لإللزام بشروط متفق عليها بإنشاء  )و(

) 1: ( أن تتضمنيجب/ويجب وضع هذه الشروط كتابة ويجوز. في وقت الحصول
شروطا لالستخدام الالحق من ) 3(شروطا لتقاسم المنافع؛ ) 2(حكما لتسوية المنازعات؛ 

  ؛شروطا بشأن التغييرات في النوايا، عند اإلقتضاء) 4(جانب طرف ثالث، إن وجدت؛ و
  ؛إدارية أو قضائية مالئمة للطعونوضع إجراءات   )ز(
تتعدي  التأكد من أن تكاليف الحصول على قرارات بشأن الموافقة المسبقة عن علم ال  )ح(

  ؛التكاليف الفعلية لمعالجة الطلب
من االتفاقية، أن يقرر موارده ) 1 (15على كل طرف، لدي تنفيذه لهذا البروتوكول وطبقا للمادة   -3

وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم . موافقة المسبقة عن علمالجينية التي ستخضع لل
 ،ملوإذا قرر طرف ما أن الحصول على موارده الجينية ال يخضع للموافقة المسبقة عن ع. المنافع بذلك

  .فعليه إبالغ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بذلك
  6المادة 

  اعتبارات خاصة
  : القيام بما يلي، لدى إعداد وتنفيذ تشريعها الداخلي للحصول وتقاسم المنافع،على األطراف

ذات األهمية لحفظ  تهيئة الظروف لتسهيل وتعزيز وتشجيع البحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي  )أ(
  التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته،

ين أو السياسات أو التدابير الداخلية المتعلقة إتاحة الوصول الفوري، في إعداد وتنفيذ القوان  )ب(
بالحصول وتقاسم المنافع، لمسببات األمراض التي تندرج أيضا ضمن مجاالت المنظمات واالتفاقيات 

 أو (IPPC) االتفاقية الدولية لحماية النباتات  أو(WHO) الدولية ذات الصلة، مثل منظمة الصحة العالمية
 والحيوانات نسان، والتي تمثل شاغال عاما بوجه خاص لصحة اإل(OIE) انالمنظمة الدولية لصحة الحيو

 المنصوص عليها في قواعد أو إجراءات أو ممارسات لك بالوسائل ومن أجل االستخداماتوالنباتات، وذ
المقررة في هذا الصدد في إطار هذه ذات الصلة حالية ومستقبلية بشأن تقاسم مسببات األمراض والمنافع 

  . الدوليةت واالتفاقياتالمنظما
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النظر، في إعداد وتنفيذ القوانين أو السياسات أو التدابير الداخلية المتعلقة بالحصول وتقاسم   )ج(

ية لألغذية والزراعة ودورها الخاص بالنسبة لألمن الغذائي والتكيف مع وراثالمنافع، في أهمية الموارد ال
  .تغير المناخ وتخفيف آثاره

  .هج القطاعية لدي تنفيذ هذا البروتوكول وتطويرهالنظر في الن  )د(
  8المادة 

   عبر الحدودالتعاون
  أطراف مجاورة،داخل إقليم الموقع الطبيعي فيفي الحاالت التي توجد فيها نفس الموارد الجينية   -1

  .تنفيذ هذا البروتوكول بغية  على التعاون، عند اإلقتضاء، األطرافهذه تشجع
  12المادة 

  لحصول وتقاسم المنافعلللتشريع الوطني االمتثال 
 الموارد الجينية المستخدمة الحصول علىاألطراف تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة لضمان تتخذ   -1

شروط متفق وخضوعها لللموافقة المسبقة عن علم   طبقاقد تم الحصول عليهاداخل واليتها القضائية 
 لحصول وتقاسم المنافع للبلد المقدم للمواردليع الوطني لتشرعليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه ا

  .الجينية
  13المادة 

  اإلجراءات واآلليات واألدوات لمساندة االمتثال للتشريع الداخلي 
  لحصول وتقاسم المنافعل

يجوز أن تتضمن اإلجراءات واآلليات واألدوات لمساندة االمتثال للتشريع الداخلي   -1
  :ما يليلحصول وتقاسم المنافع ل

 ؛إلفصاحلات تطلبتفتيش وملانقاط   )أ(

التشجيع على تضمين الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة أحكاما عن اإلبالغ   )ب(
 ؛وتبادل المعلومات بين مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية

ونظم تستند التشجيع على إعداد وتطبيق أدوات اتصال فعالة من حيث التكاليف   )ج(
  ؛لرصد وتتبع الموارد الجينية إلى اإلنترنت

  .قواعد بيانات  )د(
، والمسجلة في 5من المادة ) د(1يشكل اإلذن أو الشهادة الصادرة في وقت الحصول وفقا للفقرة   -2

، تشكل شهادة امتثال معترف 5 من المادة 2معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفقا للفقرة غرفة تبادل 
  ]ان الفقرةينبغي مناقشة مك[ .بها دوليا
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قيد البحث قد تم الحصول الجيني تكون شهادة االمتثال المعترف بها دوليا دليال على أن المورد   -3

عليه وفقا للموافقة المسبقة عن علم وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع 
  ]ينبغي مناقشة مكان الفقرة[ .ي في البلد المقدم للمورد الجينالداخلي للحصول وتقاسم المنافع

  14المادة 
  االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

تشجع مقدمي ومستخدمي الموارد ، أن 5من المادة ) 1)(ه(1على األطراف، في تنفيذها للفقرة   -1
،  متبادلة الشروط المتفق عليها بصورةفيمعارف تقليدية على إدراج أحكام ما يرتبط بها من أو /الجينية و

  :حسب اإلقتضاء، لتغطية تسوية المنازعات، بما في ذلك
تسوية لعمليات أي  ستخضع لها األطراف التي  للمحكمة الداخليةالوالية القضائية  )أ(

  ؛الذي تطبق هذه العمليات بموجبهالقانون و عاتمنازال
  .زعات بطرائق بديلة، مثل الوساطة أو التحكيمانمخيارات لتسوية ال  )ب(

  XX مادةال
  العالقة مع الصكوك والعمليات األخرى

ال تؤثر أحكام هذا البروتوكول في حقوق والتزامات أي طرف متعاقد بموجب أي اتفاق دولي   -1
قائم، إال إذا كانت ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات سيترتب عليها ضرر جسيم للتنوع البيولوجي أو 

  .تهديد له
وكول في كل حالة يسري عليها نظام متخصص للحصول وتقاسم ال تنطبق أحكام هذا البروت  -2

المنافع، بشرط أن يكون النظام اآلخر نافذا بالنسبة للطرف المعني أو األطراف المعنية، إال إذا كانت 
  .ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات سيترتب عليها ضرر جسيم للتنوع البيولوجي أو تهديد له

كول بالعمل الجاري أو الممارسات الجارية في إطار المنظمات ال تخل أحكام هذا البروتو  -3
  .واالتفاقيات الدولية ذات الصلة

  اقتراح فقرة في الديباجة عن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
وإذ تعترف بالتكافل بين جميع البلدان فيما يتعلق بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة، فضال عن 

والتنمية المستدامة للزراعة في سياق التخفيف العالمي هميتها في تحقيق األمن الغذائي طبيعتها الخاصة وأ
األساسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية  من وطأة الفقر وتغير المناخ، وتعترف بالدور

في ) الفاو(ذية والزراعة  وهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغ،لألغذية والزراعة
  ".هذا الصدد

ومجموعة المقاربة التفكير وقدم ممثل ماليزيا النص التالي بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ   -98
  :البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير
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   الجديدة1-4المادة "

بط بها من معارف تقليدية، حسب اإلقتضاء، تقاسم على مستخدمي الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرت"
يدية، بطريقة عادلة المنافع الناشئة عن كل استخدام لهذه الموارد، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقل

ي ذالقدم المورد الجيني، ومشتقاته وما يرتبط به من معارف تقليدية، يي ذ الومنصفة مع الطرف المتعاقد
حكام اتفاقية التنوع ت على الموارد المذكورة وفقا ألحصل الموارد أو األطراف التي  منشأ هذهبلد كوني

  .البيولوجي
   الجديدة1-5المادة "

ا بالموافقة المسبقة عن علم من الطرف المتعاقد الذي يقدم الموارد الجينية، مشروطيكون كل حصول "
ى المورد الجيني ومشتقاته، إال إذا قرر  علحصلالموارد، أو الطرف الذي  بلد منشأ هذه أيومشتقاتها، 

 هذا من) 3(5من اتفاقية التنوع البيولوجي ومع مراعاة المادة ) 5(15الطرف خالف ذلك بموجب المادة 
  .البروتوكول

   الجديدة1-12المادة "
لسيادية حقوق ال ل،احترام المستخدمين الخاضعين لواليتها القضائيةأن تكفل  األطراف المتعاقدة على"
ت حصل بلدان منشأ هذه الموارد أو تكونالتي و ،ألطراف المتعاقدة التي تقدم الموارد الجينية ومشتقاتهال

حقوق المجتمعات احترام على الموارد المذكورة وفقا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي، وحسب اإلقتضاء، 
  ."األصلية والمحلية في معارفها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

د على من جدي الكاريبي، منطقة البحرد ممثل المكسيك، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية وكأو  -99
رأي مجموعته بأن االمتثال، وخصوصا استخدام األدوات واإلجراءات لرصد وتتبع استخدام الموارد الجينية 

  :لتعليقات التالية في التقرير وطلب إدراج ا.  في صلب البروتوكولقعلضمان تقاسم المنافع، ي
تها قدماج األمر إلى مراجعة المشروع الحالي إلدراج المقترحات التي تفيما يتعلق بالمشتقات، يح •

وينبغي استعمال .  المجموعة األقاليميةفي اجتماعاتأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ةمجموع
 والمجموعة . أو اإلشارة إلى المرفق الثانيوصفها  بدون13 والمادة 4في المادة " المشتقات"مصطلح 

 في األحكام ذات الصلة في "اتالمشتق" مصطلح إضافةحذف المرفق الثاني وأنه ينبغي تعتقد بقوة 
 .البروتوكول

مشتقاتها وما يرتبط بها و"عبارة ، ينبغي أن تتبعه "الموارد الجينية"في كل حالة يذكر فيها مصطلح و •
 ."من معارف تقليدية

 االستعاضة عنالكاريبي بخصوص البحر منطقة  أن بيانات مجموعة أمريكا الالتينية والحظ أيضاو •
 . لم تنعكس في مشروع البروتوكول،"بلد المنشأ"بـ" البلد المقدم"

 أن شهادة المنشأ المعترف بها دوليا ينبغي أن تكون صكا تصدره ت تكراراوقال إن المجموعة ذكر •
 على االمتثال للتشريع الوطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وليس كدليلصة السلطة الوطنية المخت

 .فحسب االمتثال للموافقة المسبقة عن علم
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 .القيود التجارية على السلع المصنعة من موارد مستولى عليهاويجب أيضا إدراج البروتوكول  •

  :وأخيرا، قدم المقترحات التالية على النص
قات مع الصكوك األخرى وتعيين أمين للمظالم، قدمت مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة وفيما يتعلق بالعال  -100

  :البحر الكاريبي مقترحات النص التالي
  :العالقة مع الصكوك األخرى  )أ("

  ) ثالثا18بعد المادة ( الجديدة  XXاقتراح بالمادة "
ت الدولية ذات الصلة هداا المعطبق بشكل يساند على نحو متبادليفسر هذا البروتوكول وي"

مع بطريقة ال تتعارض مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وو ، وبما يتسق معها،بالحصول وتقاسم المنافع
  .هذا البروتوكول

ال يفسر أي حكم في هذا البروتوكول على أنه يعني أي تغيير في حقوق والتزامات األطراف "
  .المتعاقدة بموجب اتفاقات دولية أخرى

  :لمظالملعيين أمين ت  )ب("
نامية والمجتمعات األصلية والمحلية لتعين األطراف بموجب هذا أمينا للمظالم لمساعدة البلدان ا"

ويقرر مجلس إدارة هذا البروتوكول .  لحصول وتقاسم المنافعحقوق افي حاالت االنتهاكات المزعومة ل
  ".في أول اجتماع له أحكام وشروط تشغيل هذا المنصب

 العمل مواصلةيرا، أعادت مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي التأكيد على استعدادها وأخ  -101
 .بطريقة بناءة في المفاوضات القادمة حول الحصول وتقاسم المنافع

كعامل  الشفافية كفالة إنه من الضروري الحصول، وهي حق أولويات بلده إحدىوقال ممثل اليابان إن   -102
  وأضاف أن مقدمي الطلبات يحتاجون إلى .5 من المادة )و(إلى ) أ(2المتطلبات الواردة في الفقرات  فيرئيسي 

 بمبرر القرار المتخذ، وخصوصا في وإبالغهمالتي سيتم اعتمادها على الموارد الجينية معرفة معايير الحصول 
من )ج(1اء على النص األصلي للفقرة وبهذا المعني، ينبغي اإلبق.  الحصولحق منح فيها رفض الحاالت التي ي 

،  للحصول على الموافقة المسبقة عن علم الطلباتحكم علىمعايير واضحة للوضع "لى ع تنص، التي 5المادة 
وأال يستبدل بشرط  " من جانب السلطة إلبالغ مقدمي الطلبات في غضون مدة زمنية معقولةوباتخاذ قرار كتابي
  .وقيت المناسبفي التكتابي بسيط باتخاذ قرار 

 ، الحصولةد تماشي نظام الموافقة المسبقة عن علم للبلد المقدم أو الئحتؤكوهناك أيضا حاجة إلى آلية   -103
 من المادة 3بعد الفقرة جديدة إضافة فقرة   اليابانقترحت، لذلكو.  5 من المادة 2مع كل من المتطلبات في الفقرة 

  : تقرأ على النحو التالي5
 إلى ياتؤكد كتابأن ف التي تشترط موافقة مسبقة عن علم للحصول على الموارد الجينية األطراعلى "

  ." من هذا المادة2األمانة تفاصيل عما إذا كان إطارها الداخلي للحصول وتقاسم المنافع متوافقا مع الفقرة 
  :لي، تقرأ كما ي5من المادة ) ج(2 بعد الفقرة فقرة جديدةإضافة وأضاف أنه ينبغي   -104
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غير التجاري وفقا للقانون  إجراء مبسط للحصول على الموارد الجينية ألغراض االستخدام النص على"

  الوطني
، ترى اليابان أنه إذا عرفّت الموارد الجينية على أنها تشمل المشتقات، ينبغي إذن 4وفيما يتعلق بالمادة   -105

ل في اللجوء إلى الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة بين  لذلك يتمثوأضاف أن حال.  االتفاقية ذاتهانطاق تعديل 
.   إذا كانت تشمل المشتقات التي ال تعتبر موارد جينية ألغراض تقاسم المنافع ماالمقدمين والمستخدمين لتقرير
 ال يتضمن عنصر الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة في اشتراط 4 من المادة 2وذكر أن النص الحالي للفقرة 
 اإلرتداد إلى مرحلة تنشأ فيها صراعات خطيرة بين يتمثل في وهناك خطر ،تقاسم المنافع بالنسبة للمشتقات

 من المادة 2وبالتالي، فهو يقترح إدخال عبارة في الفقرة .  إدراج المشتقات أو عدم إدراجهااألطراف بشأن مسألة
  ".ط متفق عليها بصورة متبادلةإذا ما تم االتفاق على ذلك بموجب شرو " على أنه تنص مثال4

 ينبغي تحديدها "الوصف"و" التضاعف"، و"التعبير"، مثل ن اليابان ال تعتقد أن أنواع المشتقاتأوأضاف   -106
واقترح إعطاء أمثلة محددة للمشتقات في .  في نص البروتوكول، نظرا للتطورات السريعة في الهندسة الوراثية

وبالمثل، ينبغي حذف المرفق الثاني .  حسب الضرورةأكبر  نةومربن تحديثها مقررات مؤتمر األطراف، حتى يمك
  .مقرر من مؤتمر األطراففي ه وضعو

منها أوال مسألة : 13 و12بالنص في المادتين وأضاف أن اليابان تواجه صعوبات أساسية فيما يتعلق   -107
ان المستخدمة التزام استخدام الموارد الجينية ومن أجل أن تشترط البلد .  البلدان األخرىقانونالثقة في شرعية 

الخاضعة لواليتها القضائية للتشريع الوطني للبلدان المقدمة، تحتاج هذه البلدان المستخدمة إلى التأكد من أن 
فيما يتعلق   في البلدان المقدمة معقولة بشكل واف وتتسق مع تشريعها الخاص في البلدان المستخدمةاتالتشريع

ه، قد يكون بين مواطنيبلبلة حدوث  يتسبب في بلد المقدمال إذا كان نظام الموافقة المسبقة عن علم في ا؛بإجراءاته
 للبلدان المستخدمة الشتراط التزام مواطنيها به؛ وثانيا، هناك مسألة عدم توافر المعلومات لتأكيد  صغيرهناك حافز
لوطنية لم تكن في وضع يسمح لها بمعرفة ما إذا كان أضاف أن السلطات او.   البلد اآلخرتشريع فياالمتثال لل

ذكر أن اليابان ستحتاج إلى مزيد من التوضيح والوصول إلى حل و.  مواطنيها ينفذون تشريع البلدان األخرى
وباإلضافة إلى ذلك، قال إن اليابان لديها .  13 و12 تينهاتين المسألتين قبل أن توافق في النهاية على أحكام المادل

طرح لموافقة على اقواعد  و، والتمويل العام مثل التي تعالج حقوق الملكية الفكرية، نقاط التفتيشآثاراغل بشأن شو
في " دنيا"بعد كلمة " غير سري"عبارة ، فهو يقترح إدراج 13وأخيرا، قال إنه بالنسبة للمادة .  في السوقالمنتجات 

ن المعلومات السرية لن يشترط في النص عليها في الشهادة ، لضمان أ13 من المادة 4السطر الثاني من الفقرة 
  .المعترف بها دوليا

العالقة مع الصكوك الدولية : "بعنوانالجديدة  مكررا 3 المادة جواقترح ممثل اليابان بعد ذلك إدرا  -108
  :التالي  على النحو"األخرى

عاقد تنشأ عن أي اتفاق دولي ال تؤثر أحكام هذا البروتوكول على حقوق والتزامات أي طرف مت  -1"
تلحق قائم، إال إذا كانت ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات ستسبب خطرا شديدا للتنوع البيولوجي أو 

  .ضررا به
  .ليس الغرض مما سبق ذكره إخضاع هذا البروتوكول ألي اتفاقات دولية أخرى  -2"
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ة للحصول وتقاسم صصم دولية متخوتوكول في الحاالت التي تطبق فيها أحكارال يسري هذا الب  -3"

لطرف المعني أو األطراف المعنية وال يتعارض مع ساريا إزاء االنظام اآلخر أن يكون المنافع، شريطة 
  ."أهداف االتفاقية

 قد ينتج عنه وهو ما، البروتوكول بأثر رجعيتطبيق  آخر بخصوص وختاما، أثار ممثل اليابان شاغال  -109
وأضاف أن اليابان تشعر بالقلق إزاء تطبيق .  بير من األطراف وأصحاب المصلحة من عدد كتأييدفقدان لل

 بتيكا، نظرا ألنه من غير الضروري إضافة عبء على العملية الحالية بمسائل يجكأنتارمعاهدة البروتوكول على 
لديباجة المرتبطة بها  وفقرة ا7وأخيرا، استرعى اإلنتباه إلى تركيز حكومته على المادة .  معالجتها في مكان آخر

وقال إن هذه نقطة مهمة لليابان .  بخصوص مساهمة تقاسم المنافع في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
  . الصورة الكاملةعدم إغفال و، في المفاوضاتالمنشودةة حتملمن أجل تحقيق القيمة الم

دم ظهور النص الذي اقترحه وفده إلبراز وأعرب ممثل جمهورية إيران اإلسالمية عن قلقه إزاء ع  -110
ال حقوقهم في النظام الدولي، وذلك في النص المنقح الذي قدمه مالمساهمة الضخمة للمزارعين وأهمية إع

في النص حيثما تظهر " المزارعين"وأضاف أن وفده قدم نصا للديباجة، واقترح إدراج كلمة .  الرئيسان المشاركان
 من الفهم اوقال إن جمهورية إيران اإلسالمية ترى أن هناك مستوى عالي".  ة والمحليةالمجتمعات األصلي"عبارة 

 وحقيقة أن هذه االحتياجات تتطلب  وسماته الخاصة،لقطاع الزراعياحتياجات المشترك إزاء قضايا مهمة، مثل ا
مع االعتراف باآلليات ،  إعاقة األمن الغذائيللحيلولة دون الحصول وتقاسم المنافع اتتفاقحلوال متخصصة ال

الدولية القائمة للحصول وتقاسم المنافع، وخصوصا المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة، التي أعدت بالتناسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع السماح بتطويرات مستقبلية للترتيبات 

وذكر أن وفده أثار شواغل بالفعل إزاء .  للتنفيذ الكامل للنظام الدوليالمتخصصة للحصول وتقاسم المنافع كشرط 
 أشار إلى ضرورة إيجادو".  منشأالالمقدم الذي هو بلد "الفردي و" المقدم"ز في النص بأكمله بين أن يميالحاجة 

  : في الديباجةاقترح إدخال الفقرة التاليةو عمل الفريق وصوال إلى ناغويا، مواصلةاستراتيجية متفق عليها ل
ن ولمجتمعات األصلية والمحلية والمزارعالتي قدمتها وستواصل تقديمها ا بالمساهمة الضخمة عترفتإذ و"

 في مراكز المنشأ ومراكز التنوع، نحو حفظ الموارد الجينية من همفي جميع مناطق العالم، وال سيما 
  ". لحقوق المزارعيناشكل أساسالتي ت ،وتطويرها واستخدامها

المجتمعات األصلية "في النص كلما ذكرت عبارة " المزارعين"وباإلضافة إلى ذلك، اقترح إدراج كلمة   -111
  :4وإدراج النص التالي في المادة " والمحلية

، ورهنا بتشريعاتها الوطنية، لتعزيز وحماية حقوق المالئمةتدابير التوافق األطراف المتعاقدة على اتخاذ "
المشاركة في صنع القرار : لق بالموارد الجينية، بما في ذلك ضمن جملة أمورالمزارعين، حسبما تتع

  ".دام الموارد الجينيةخ وفيما بتعلق بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استشأنب
ع لعالقة مضرورة توضيح ا لتفعيل النظام الدولي ةحيويمور الوقال ممثل أستراليا إن بلده ترى أنه من األ  -112

وينبغي أن .  كوك الدولية األخرى، مثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةصال
أو تنفيذ ترتيبات /سمح بتطوير وت أيضا بالعمل في المحافل األخرى ذات الصلة ومادة المستقلة الجديدةعترف الت

 هذه النقاط إضافة حول ةلمادة المستقاليا تعتبر الوأضاف أن أستر.  أكثر تخصصا للحصول وتقاسم المنافع
  . من اتفاقية التنوع البيولوجي هي نقطة بداية طيبة22 وتعتقد أن المادة ضرورية لمرفق كالي
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 االجتماع لم تعرف في االتفاقية، وهي مفاهيم مهمة في نوقشتوذكر أن عددا من المفاهيم المهمة التي   -113

مشترك وينبغي إيجاد فهم ".  بما يرتبط بها من معارف تقليدية"األمثلة الرئيسية يتعلق وأضاف أن أحد .  لألطراف
وسوف تقدم .  طبيعة التزاماته ومداها بموجب النظامل على علم واضح يكون كل طرف حتىلهذا المصطلح، 

فهم واضح لمعني تعتبر أستراليا أن إيجاد وبالمثل، .   عن هذا الموضوع2أستراليا نصا إلدراجه في المادة 
وينبغي أن يعبر االستخدام عن الحصول على الموارد الجينية .  استخدام الموارد الجينية سيكون مفيدا للغاية

وقد تم معالجة هذا .  واستخدامها ألغراض البحث والتطوير في مجال تكوينها الجيني والكيميائي البيولوجي
، ال تقترح أستراليا أي صياغة إضافية، ولكنها قد تفعل  الحاليةةوفي المرحل.  4المادة  من 2الفقرة المفهوم في 

وتعتبر أستراليا أيضا أنه سيكون من المفيد إدراج .  تكون مفيدةقد ذلك في مرحلة الحقة إذا رأت األطراف أنها 
  . للتأكيد على أن البروتوكول يجب أن يقرأ بالتالزم مع االتفاقية2صياغة في المادة 

 ولذلك ، أستراليا ترى أن مجال التطبيق الجغرافي للنظام ال يمكن أن يتجاوز نطاق االتفاقيةوأضاف أن  -114
وقال إن أستراليا ترى .  يةوطنيجب أن يسري النظام الدولي فقط على الموارد الجينية الواقعة داخل الوالية ال

الحصول على أن وترى أستراليا .  تطبق بأثر رجعييمكن أن أيضا أن االلتزامات الناشئة بموجب النظام ال 
 2 إضافة ما يلي بعد الفقرة تود و، التزامات ناشئة بموجب النظام الدوليهو اإلجراء الذي ينشئالموارد الجينية 

هذا نفاذ  ءالتي يتم الحصول عليها بعد بد: " في السطر الثاني"الموارد الجينية”عبارة  بعد 4من المادة 
 االلتزامات تنشأ بالعالقة إلى الموارد الجينية التي يتم الحصول عليها، والمعارف ضح أنوهو ما يو، "البروتوكول

  . النظام الدوليء نفاذالتقليدية، عند اإلقتضاء، بعد بد
إال  أستراليا أن ينص النظام الدولي على نظام قوي وفعال لالمتثال، يخدم مصالحوأضاف أنه بينما كان   -115

 أعباء إدارية كبيرة يترتب عليهاأال يجب  و،اإللتزامات الدولية لألطرافو ماشىأن تتأن آليات االمتثال هذه يجب 
  .النظام الصحيأعباء صحاب المصلحة، بما في ذلك بالنسبة أل

  : 13ة في المادة تاليإضافة الصياغة الأيضا  أستراليا ترىو  -116
 حسب االقتضاء، إلنشاء نقاط تفتيش تتخذ األطراف التدابير التشريعية واإلدارية أو تدابير السياسة،"

  ."داخل واليتها القضائية لرصد استخدامات الموارد الجينية
 باالحتياجات الخاصة للزراعة وأنه ينبغي إضافة نص تماما يعترف ترى أستراليا أن النص الختاما، و  -117

  :على النحو التالي الصادر عن مؤتمر األطراف 5/5في الديباجة يتسق مع المقرر 
 التي تحتاج إلى حلول هعترف بالطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المميزة، ومشاكلتإذ "

  ."مميزة
وقال ممثل النرويج أن البروتوكول يجب أن يشمل قواعد قوية، وقابلة للتنفيذ وملزمة بشأن االمتثال   -118

 المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، للتشريع الوطني في البلدان المقدمة، بما في ذلك الموافقة
وفيما يتعلق بمتطلبات اإلفصاح، .   المرونةبعضونقاط التفتيش، ومتطلبان اإلفصاح وشهادة االمتثال، مع توفير 

يتعلق فيما و.  كل منهما األخرىساند ت المنظمة العالمية للملكية الفكرية والعملية الحالية ينبغي أن نشاطأضاف أن 
 بشأن تشريع الوطنيالتؤيد النرويج أيضا الحاجة إلى توفير اليقين القانوني، والوضوح والشفافية في ، 5بالمادة 
وذكر أنه من .  ، من أجل توفير بعض المرونةبشكل مفرط، غير أن المتطلبات ينبغي أال تكون تقييدية الحصول
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 الستخدام الموارد الجينية وما يرتبط بها من  الناشئفهمال عبير عنللت 4في المادة الحيوي إيجاد صياغة واضحة 

وأخيرا، قال إن هناك حاجة إلى معالجة .  يصبح البروتوكول عتيقا قبل أن يبدأ نفاذهمعارف تقليدية، حتى ال 
  المعاهدة الدولية بشأن المواردأولهاقة البروتوكول بالصكوك األخرى المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، والع

  :النص التاليقد قدمت  النرويج كانتوفي هذا الخصوص، .  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
   مكررا3المادة "

  مجال التطبيق بالعالقة إلى المعاهدات الدولية األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 التي تكون متسقةمنافع كثر تخصصا للحصول وتقاسم الاألخرى األدولية ال النظميسمح البروتوكول بتنفيذ "

  .، كما يسمح بمزيد من التطوير لتلك النظممع اتفاقية التنوع البيولوجي
 يخل هذا البروتوكول بأحكام الحصول وتقاسم المنافع في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية ال"

  .بحيث يدعم كل منهما اآلخرن اذ الصكالنباتية لألغذية والزراعة وينف
للتعبير في ل ممثل مصر، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إنه بالرغم من بذل جهود كبيرة وقا  -119

لم تؤخذ شواغل المجموعة األفريقية في الحسبان ف، قة االتصال والمجموعة األقاليمية مناقشات أفرالنص المنقح عن
  :حل وسطالمقترحات كي الذي يحتوي على بعض ولذلك، تقدم المجموعة األفريقية النص التال.  على النحو المالئم

  مجال التطبيق  - 2
  :3إدراج ما يلي في المادة : مجال التطبيق الزمني

 نطاق اتفاقية التنوع ضمنالموارد الجينية والمعارف التقليدية على يسري هذا البروتوكول   -1
  .البيولوجي

 المستمر والجديد للموارد الجينية يشمل هذا البروتوكول أيضا المنافع الناشئة عن االستخدام  -2
وما يرتبط بها من معارف تقليدية التي تم الحصول عليها قبل بدء نفاذ اتفاقية التنوع 

  .البيولوجي
لة لتقاسم بروتوكول إجراءات معدهذا الف في ر األطراف العامل كاجتماع لألطرايعتمد مؤتم  -3

  .2قليدية المذكورة في الفقرة لموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تامنافع 
  .3بعد الموارد الجينية في المادة " ومشتقاتها"إدراج 

ج على وجه التحديد أنتاركتيكا والموارد البحرية الواقعة خارج الوالية تدر: مجال التطبيق الجغرافي
  .الوطنية

  ةيالعالقة مع االتفاقيات الدولية القائمة والمستقبل  - 3
  . من االتفاقية22كول، تسري المادة ألغراض هذا البروتو  -1
لتنفيذ الفعال ألحكام الحصول وتقاسم المنافع في من أجل ايعتبر هذا البروتوكول صكا شامال   -2

  .االتفاقية
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 مع سق الصكوك الدولية المتخصصة األخرى التي تتإعدادال يخل هذا البروتوكول بتنفيذ و  -3

  .هذا البروتوكول
 إعداد أعاله عند االشتراك في تنفيذ و2عتبار الواجب للفقرة على األطراف إيالء اال  -4

  .الصكوك الدولية األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  : مكررا13المادة   - 4

  عدم االمتثال لشرط اإلفصاح اإللزامي
لى الموارد ع القائمن االستخدام بشأاإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة إذا عجز المستخدم عن 

  :معارف تقليدية عند نقاط التفتيشما يرتبط بها من أو /الجينية و
حدد ي وقت معينينبغي إعطاء الفرصة للمستخدم لتصحيح اإلغفال في غضون   )أ(

  . ذي الصلة في بلد المنشأ أو المطلب اإلداريبموجب القانون
  .إذا استمر المستخدم في عدم اإلفصاح، لن يتم البت في الطلب المقدم  )ب(

   للتشريع الوطني وتقاسم المنافعاالمتثال  - 5
  : مكررا1-12المادة 

المسبقة عن علم الضرورية ، على الموافقة 1 الفقرة بموجب،  فيها يحصل المستخدمفي الحاالت التي ال
والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، ينبغي إعطاء المستخدم فرصة لتصحيح اإلغفال في غضون وقت 

  .و المطلب اإلداري ذي الصلة في بلد المنشأمعين يحدد بموجب القانون أ
  أمين مظالم دولي للحصول وتقاسم المنافع  - 6

  : مكررا14المادة 
لدان النامية والمجتمعات األصلية والمحلية لدعم البلحصول وتقاسم المنافع ل دولينشأ مكتب ألمين مظالم ي

  .عويضي لهذه االنتهاكاتتقديم دعم قانوني لضمان الجبر التوفي تحديد انتهاكات الحقوق 
  العنوان: 6المادة   - 7

   البحوثبعدإدراج غير التجارية 
  :اتمتفرق  - 8

  إدراج ما يرتبط بها من معارف تقليدية في جميع األحكام المتعلقة باالمتثال؛  )أ(
بلد "، و"المقدم"كل من استبعاد المجموعات خارج الموضع الطبيعي في مصطلحات   )ب(

، "الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة"، و" المسبقة عن علمالموافقة"، و"المنشأ
  .واإلفصاح والشهادة

  :مشروع المقرر
  .في السطر الثاني من الفقرة السادسة من الديباجة" يمكن أن يلعب"ة عبارب" يلعب"كلمة عن يستعوض 
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  :1واقترح ممثل جمهورية كوريا الصياغة اإلضافية التالية للمادة   -120

دف من هذا البروتوكول في ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام يتمثل اله"
في حفظ التنوع البيولوجي  بالتاليما يسهم ملى هذه الموارد، عتسهيل الحصول وذلك بالموارد الجينية، 

  ".)داكنةتظهر الصياغة اإلضافية بأحرف ( واالستخدام المستدام لمكوناته
 على أهمية نظام شديد في التة بلده ممثل جمهورية كوريا عن رغبترب بالنظام الدولي، أعوفيما يتعلق  -121

 النظام وفرنظرا لتنوع الظروف الوطنية، يجب أن يأضاف أنه و.  على المستوى الوطنييمكن تفعيله وتنفيذه 
 الحصول، وتقاسم امأحكينبغي صياغة أنه وأضاف بصفة خاصة، .  آن واحدقانوني في اليقين المرونة وبعض ال

دور تابع يقول إن و.  المنافع، واالمتثال، مع الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 المنافع المحددة صياغة إطار قانوني للحصول وتقاسم المنافع، وينبغي يتمثل في تقديماألطراف في هذا الخصوص 

  .ا بصورة متبادلة بين المستخدمين والمقدمينالتي سيتم تقاسمها في شروط متفق عليه
واقترح ممثل الفلبين إضافة المادة المستقلة التالية بخصوص الحاالت التي ال توجد فيها ترتيبات للموافقة   -122

  :المسبقة عن علم أو شروط متفق عليها بصورة متبادلة
 بحقوق األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية في تقاسم المنافع، مساس هذا البروتوكول عدم الكفلي"

  : في الحاالت التاليةحتى
  في حالة عدم وجود تشريع أو تدبير للحصول وتقاسم المنافع؛ أو  )أ"(
في الحاالت التي يتم فيها الحصول بدون شروط متفق عليها بصورة متبادلة أو بموافقة مسبقة   )ب"(

  ."عن علم
 مع مراعاة " عبارةظهر فيهتح أيضا إضافة العبارة التالية في أي مكان في نص البروتوكول واقتر  -123

  ".، عند اإلقتضاءوإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية"": لتشريع الوطنيا
ل في في ديباجة مشروع البروتوكول إلى الحقوق السيادية للدومحددة  بيرو إضافة إشارة ة ممثلتواقترح  -124

ما يرتبط بها من " في النص بأكمله، مع مصطلح "المشتقات"استعمال مصطلح  أيضا تواقترح.  مواردها الطبيعية
 حذف المرفق الثاني من حولالكاريبي البحر ية ومنطقة التينجموعة أمريكا الم موقف ت، وأيد"معارف تقليدية

 لمساعدة  دوليمظالملنظر في إنشاء وظيفة أمين مية اعلى أه تشددباإلضافة إلى ذلك، و.  مشروع البروتوكول
 المزعوم لتشريع الحصول وتقاسم المنافع وأحكام نتهاكالبلدان النامية والمجتمعات المحلية في حاالت اال

تصدير منتجات واستيراد وبيع و شراء لالمتناع عنالبروتوكول، وعلى الحاجة إلى إنشاء التزام واضح لألطراف 
لفكرة أن ا، و23بعد المادة تأتي  مادة جديدة ها فينيضمتلفكرة األولى يمكن  ا أنتوأضاف.  يةالقرصنة البيولوج

 بين قواعد 5 أن هناك حاجة إلى التمييز في المادة توذكر.  12 جديدة في المادة 4فقرة في الثانية، يمكن إدخالها 
، والتزام تكون لها صفة توجيهيةكون تي ينبغي أن تالو، واحترام اإلجراءات القانونية الموضوعةالشفافية 

 ذكرت أنه ينبغي و. األطراف بوضع شهاة معترف بها دوليا لالمتثال بالتشريع الوطني للحصول وتقاسم المنافع
إلى الحد المنصوص عليه في الشروط وذلك غرافي، ج واإلسناد ال،إدخال التعريف بشكل أكثر تفصيال قدر اإلمكان

  .13من المادة ) ز(4دلة في الفقرة المتفق عليها بصورة متبا
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مع األخذ في الحسبان أهمية وضع قواعد واضحة بخصوص العالقة مع المعاهدات األخرى  أنه تأضافو  -125

 البروتوكول بوصفه إطارا خاصا للحصول وتقاسم إنشاءحكما مستقال ينص على تقدم  بيرو فإنوالبروتوكول، 
 التقليدية، وأن األطراف ينبغي أن تفي بالتزاماتها فلجينية، ومشتقاتها والمعارالمنافع الناشئة عن استخدام الموارد ا

كما أنه نظرا ألهمية النص على .  ابعض، وبطريقة متسقة وتساند بعضها خرى، بالتالزم معهااألمعاهدات وفقا لل
 تتبع  فيلتمويلللي  مكررا، تنص على إنشاء صندوق دو19تدابير قوية لالمتثال، تقدم بيرو كذلك مادة جديدة 

وبالعالقة إلى مكان التطبيق الزمني، تشير .  ورصد الموارد الجينية، ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف تقليدية
بيرو إلى المقترحات السابقة التي قدمتها إلى الفريق العامل لتغطية االستخدامات الحديدة واالستخدامات المستمرة 

 وما يرتبط بها من معارف تقليدية التي تم الحصول عليها أو استخدامها منذ بدء نفاذ للموارد الجينية، ومشتقاتها
وأخيرا، أعربت بيرو عن رغبتها في إدخال أحكام تكميلية بالعالقة إلى الموارد الجينية .  اتفاقية التنوع البيولوجي

وتقترح بيرو أيضا تنفيذ .  فيه األنواع إلى البلد الذي توجد تنتمي، تنص على أن هذه  ومشتقاتهالألنواع المهاجرة
الموارد الوراثية البشرية؛ واحترام حقوق البلدان الساحلية بالعالقة إلى الموارد الجينية العمل بشأن كيفية معالجة 

  .البحرية الموجودة في أعالي البحار
  :النص التاليوقدمت بيرو   -126

  :في الديباجة
 الحصول وضع شروطية للدول على مواردها الطبيعية وحقوقها في  على الحقوق السيادؤكد من جديدتإذ "

  ."على مواردها الجينية ومشتقاتها
  :3إضافة إلى المادة 

يسري هذا البروتوكول على االستخدامات الجديدة واالستخدامات المستمرة  للموارد الجينية، ومشتقاتها "
 بدء نفاذ اتفاقية التنوع بعد أو استخدامها تم الحصول عليها، التي وما يرتبط بها من معارف تقليدية

  ."البيولوجي
  :4، الفقرة 12المادة 
ت عن أنشطة لم تمتثل ألحكام شأتمتنع األطراف عن بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير المنتجات التي ن"

  ."اتفاقية التنوع البيولوجي وهذا البروتوكول بالعالقة إلى الحصول وتقاسم المنافع
  : مكررا24المادة 
 في حاالت األصلية والمحليةلمساعدة البلدان النامية األعضاء والمجتمعات ينشأ مكتب ألمين مظالم دولي "

وينفذ مؤتمر .  االنتهاك المزعوم للتشريع الوطني للحصول وتقاسم المنافع وأحكام هذا البروتوكول
 موعد أقصاه سنتين من بدء نفاذ األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول هذا الحكم في

  ."هذا البروتوكول
  :أحكام تكميلية

 أو الموارد الجينية مع إيالء ،أنشطة الحصول المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ومشتقاتهاتنظّم   -1"
  .االعتبار الواجب لحقوق الدول الساحلية
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ذا البروتوكول والموارد الوراثية ة بالعالقة بين هخاصالمسائل الأن يعالج  مؤتمر األطراف على  -2"

  ..."موعد أقصاه  البلدان األعضاء في ب ولوائح من جانأدلةبهدف إعداد وذلك البشرية ومشتقاتها، 
وقال ممثل البرازيل إن وفده يؤيد تماما بياني ماليزيا والمكسيك، بالنيابة عن مجموعة البلدان ذات التنوع   -127

أعرب عن الكاريبي، على التوالي، والبحر ية ومنطقة التينتفكير، ومجموعة أمريكا الالبيولوجي الشديد المتقاربة ال
 الرئيسية التي لم تحل بعض تتعلق مسائلوأضاف أن ال.   خالل األسبوعأحرز بالتقدم الحذر الذي هبيرحت

مع التطبيق، والعالقة باالمتثال، واإلفصاح، وبلد المنشأ، والمشتقات، والمرفق الثاني بمشروع البروتوكول، ومجال 
 نظام تفاق علىوشدد مرة أخرى على أهمية اال.   تتعلق بالمعارف التقليدية التيمسائلالالمعاهدات األخرى، و

  . السنة الدولية للتنوع البيولوجيخاللدولي للحصول وتقاسم المنافع، وال سيما 
ع على الحاجة إلى القيام بمزيد من العمل  األسبوخاللوقال ممثل سويسرا إن وفده شدد بالفعل عدة مرات   -128

 على مزيد من الوضوح إضفاءعلى ن تعريف ذلك قد يساعد إاستخدام الموارد الجينية، وب ما نعنيهلتحسين فهم 
بخصوص االمتثال، إدراج ينبغي وأضاف أنه .  المسائل المتعلقة بمجال التطبيق الزمني، فضال عن المشتقات

كيفية تطبيق هذه حول بعض المرونة إعطاء الدول ونا في البروتوكول، غير أنه من المهم تدابير امتثال ملزمة قان
إضفاء المزيد من وينبغي .  نقاط التفتيش أو ما يجب اإلفصاح عنه في نقاط التفتيش هذهبالنسبة لالتدابير، سواء 
واقترح .  ل وتقاسم المنافعلحصوالخاصة با العالقة بين البروتوكول والصكوك والعمليات األخرى الوضوح على

  :إضافة الفقرة التالية في الديباجة
إلى النظام المتعدد األطراف بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ بموجب المعاهدة الدولية شير تإذ و"

 باعتباره صكا دوليا ملزما قانونا بشأن الحصول وتقاسم ،بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
  " مع اتفاقية التنوع البيولوجيساقتمنافع وأعد باالال

  :واقترح ممثل سويسرا النص التالي بخصوص مسألة استخدام الموارد الجينية  -129
البيولوجي، والتربية واالختيار، واإلكثار ) التكوين(يعني التحوير، والتخليق " استخدام الموارد الجينية""

 للتكنولوجيا األحيائية ينطوي على موارد جينية استخدامم، أو أي ، والحفظ، والوصف والتقييستزراعواال
في أنشطة البحث ألغراض بخالف التسويق التجاري، وأنشطة البحث والتطوير ألغراض التسويق 

  ."التجاري، والتسويق التجاري
إلى الحاجة دعت دوما األفريقية ، إن المجموعة ةفريقياألمجموعة الوقال ممثل ناميبيا، متحدثا بالنيابة عن   -130

واقترح إدراج النص التالي في ديباجة مشروع .   المستدامينإلى العدالة وتقاسم المنافع كحوافز لالستخدام والحفظ
  :البروتوكول
أن التوعية العامة بالقيمة االقتصادية للنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل  وإذ تعتقد"

 التنوع البيولوجي تمثل الحافز األساسي المتاح لالستخدام أمناءة االقتصادية مع والمنصف لهذه القيم
  " المستدامينوالحفظ

بأهمية المجتمعات المحلية واألصلية ومعارفها التقليدية، اقترحت أفريقيا أيضا إضافة النص منها واعترافا   -131
  :التالي في الديباجة
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ارد الجينية والمعارف التقليدية والطبيعة غير المنفصلة لهذه الموارد  العالقة المتبادلة بين الموإذ تالحظو"

  "للمجتمعات األصلية والمحلية،
، والتي هأخرى قبلتي أدلت بها وفود واختتم ممثل ناميبيا بإثارة بعض الشواغل إزاء بعض البيانات ال  -132

  .وسطالحلول نهج الما يقدمه من  وسالمة بنيانه ومشروع البروتوكولل، دقيقيمكن أن تقوض التوازن ال
  :واقترحت ممثلة كندا التعديالت التالية على النص  -133
  : عن جوهانسبرغتدرج فقرة بعد الفقرة السادسة من الديباجة  )أ(

التكليف الصادر إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع إذ تشير إلى و"
اغة وإبرام نظام دولي للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع بهدف اعتماد  دال، لصي7/19في المقرر 

  من االتفاقية واألهداف الثالثة لالتفاقية،) ي(8 والمادة 15صكوك للتنفيذ الفعال ألحكام المادة /صك
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيفيه ، الذي أصدر 9/12 إلى المقرر وإذ تشير كذلك"

 تعليمات إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع لالنتهاء من صياغة وإبرام
  "،النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  :تدرج الفقرة التالية في الديباجة  )ب(
ن سياسات  الصادر عن مؤتمر منظمة األغذية والزراعة بشأ18/2009 القرار وإذ تالحظ مع التقدير"

 مؤتمر األطراف إلى يدعووترتيبات الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم المنافع، الذي 
 والمجلس الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن ،العمل على نحو وثيق مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

تعلق بالحصول وتقاسم المنافع في مجال الموارد الوراثية الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فيما ي
  "،ريقة تساند بعضها البعض في السنوات القادمةطلألغذية والزراعة وب

   من الديباجة15تعديل على الفقرة   )ج(
  ".تطويرهاو"و" حيازتها "في السطر الثاني، ينبغي حذف كلمتي

  : من الديباجة16تعديل على الفقرة   )د(
  ".أي حقوق قائمة: "ها بما يلياالستعواض عنفي السطر األول و" القائمة"كلمة ينبغي حذف 

  : من الديباجة17تعديل على الفقرة   )ه(
  .في السطر الثاني" قوانين الوطنيةال"بعبارة واالستعواض عنها " قوانينها"  كلمة حذف

ندة المتبادلة لصكوك الحصول وتقاسم ن في الديباجة بعد الفقرة المتعلقة بالمساين التاليتي الفقرتإدراج  )و(
 :المنافع

 بالعمل الجاري بخصوص الحصول وتقاسم المنافع في مختلف المحافل، بما في ذلك، إذ تعترفو"
ضمن جملة أمور، المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وهيئة الموارد الوراثية 

العامل المخصص األمم المتحدة فريق  لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وزراعة التابعتيناللألغذية و
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واالجتماع الحكومي ، لدراسة التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

  الدولي بشأن التأهب لوباء اإلنفلونزا التابع لمنظمة الصحة العالمية،
وأهمية ضمان الحصول على مسببات ) 2005(اللوائح الصحية الدولية وإذ تضع في اعتبارها "

  "، لها ألغراض التأهب للصحة العامة واالستجابةلإلنساناألمراض 
  )مجال التطبيق (3 ما يلي في المادة إدراج  )ز(

  :ال يسري هذا البروتوكول على ما يلي"
  لبروتوكول؛الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل بدء نفاذ ا  )أ"(
  الموارد الوراثية البشرية؛  )ب"(
  ؛خارج نطاق الوالية الوطنيةالموارد الجينية، بما فيها الموارد الجينية البحرية الواقعة   )ج"(
  الموارد الجينية المشمولة بنظام معاهدة أنتارتيكا؛  )د"(
أن الموارد الوراثية الموارد الوراثية بموجب النظام المتعدد األطراف للمعاهدة الدولية بش  )ه"(

 الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية حسبما يجريهالنباتية لألغذية والزراعة، سواء في الوقت الحالي أو 
  . من تعديالتبشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  ؛المعروضة للتداولالسلع   )و"(
  مسببات األمراض لإلنسان؛  )ز"(
  .")المشاع(تندرج في المجال العام المرتبطة بالموارد الجينية التي المعارف التقليدية   )ح"(

  )مجال التطبيق (3يضاف ما يلي بعد المادة   )ح(
   مكررا3المادة "

  العالقة مع االتفاقات الدولية األخرى"
ي أي تغيير في حقوق والتزامات طرف ما عنال يفسر أي حكم في هذا البروتوكول على أنه ي  -1"

  .فاق دولي قائمبموجب أي ات
ال يمنع أي حكم في هذا البروتوكول إعداد اتفاقات حكومية دولية تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع   -2"

  ." من شأنها تحقيق أهداف االتفاقية وتتسق وأحكام النظام الدوليإذا كانقبولها واالعتراف بها و
 5 إلى المادة 3 وإضافة فقرة جديدة 2ديدة  مكررا لتصبح فقرة ج5 الحالية تحت المادة 4-4ة مادنقل ال  )ط(

  :مكررا على النحو التالي
يجوز أن تتضمن المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية منافع   -3"

  ."، على سبيل المثال وليس الحصرنقدية وغير نقدية، بما في ذلك المرفق األول
  :بين قوسين، وإضافة الفقرة التالية) ه)(1(5رة الحالية ترغب كندا في وضع الفق  )ي(
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 شروط متفق عليها بصورة متبادلة مع وضعأو المعايير، حسب اإلقتضاء، ل/تحديد العمليات و  )ه"(

  ."المجتمعات األصلية والمحلية عند السعي إلى الحصول على مواردها الجينية
  ):1(12 الحالية مادةإدراج بديل لل  )ك(

 في التشريع المحلي للحصول ا ينتهك حكمشكلبء على مورد جيني يعني حيازة مورد جيني االستيال"
  : وذلك بعدم القيام بما يلي،وتقاسم المنافع في طرف يقدم المورد الجيني

 سلطة مختصة يعينها الطرف لتقديم هذه ة أو أيفالحصول على موافقة مسبقة عن علم من الطر  )أ"(
  الموافقة؛ أو

 شروط متفق عليها بصورة متبادلة للحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن االستخدام التجاري إبرام  )ب"(
  ." أو استخداماتها األخرىللموارد الجينية

  :تدابير المستخدم المرتبطة بالتعريف الدولي
  ."هاأن يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تهدف إلى منع استعمال موارد جينية تم االستيالء علي] ينبغي[]يجب["

خل بما إذا كان من الضروري إدراج تعريف في النظام ي ال أعالهالتعريف تقديم وذكر ممثل كندا أن   -134
ل يرتبط بأي تعريف  لالمتثاإجراءلموافقة على يسمح لها بافي النهاية في وضع ستكون ا د وما إذا كانت كن،الدولي

  ".لالستيالء"
 مادة مميزة ومنفصلة تعالج العالقة بين البروتوكول واألنظمة إيجاد  نيوزيلندا إنه من المهمة ممثلتوقال  -135

 نظام يوفر الوضوح واليقين إيجادإلى تسعى  نيوزيلندا  أنتأضافو.  لحصول وتقاسم المنافعلالدولية األخرى 
 بخصوص وضاعمرونة لمراعاة الظروف الوطنية، بما في ذلك تنوع األالفي نفس الوقت، يوفر القانوني، و

 تمن االتفاقية لها أهمية خاصة بالنسبة لنيوزيلندا، وأعط) ي(8 أن المادة تذكرو.  لمجتمعات األصلية والمحليةا
  .ري وحكومة نيوزيلنداولعالقة بين شعب أيوي ماول ألقى وصفا موجزا االكلمة لزميل له

، وخصوصا عند النظر ة ضيق للغايحسبما يرد في المشروع الحالي ممثل الهند إن وصف المشتقات وقال  -136
وأضاف أن وفده يعتقد أن الوصف، فضال عن المرفق الثاني يحتاجان .  موالعلمجال في التطورات السريعة في 

".  بلد المنشأ"بمصطلح " البلد المقدم "االستعواض عنوباإلضافة إلى ذلك، ينبغي .  هما بدون غموضعإلى توسي
لمنافع مع المجتمعات األصلية والمحلية، ذكر أن الهند تعترف بحقوق وفيما يتعلق بالمعارف التقليدية وتقاسم ا

ولذلك، فهو يشعر أن .   ولديها قوانين تنص أيضا على تقاسم المنافع مع هذه المجتمعات،مجتمعاتها المحلية
صوص المجتمعات المحلية، خ ألنها تطلب من األطراف أن تسن قوانين ب، مكررا غير مناسبة5صياغة المادة 

وترى الهند نفسها أيضا مستخدما .   مفهوم السيادةيتفق معلبلد، وهذا الشيء ال ا من مواطني بالفعللتي هي ا
، الفقرة 14فعلى سبيل المثال، تعتبر المادة .  للموارد وما زالت تعتقد أن مسائل االمتثال تشكل أساس البروتوكول

وفيما يتعلق بمسألة نقاط التفتيش، ترى الهند أن .  ة جدا، بخصوص إنفاذ األحكام وقرارات التحكيم األجنبية مهم3
اإلفصاح في مكاتب حقوق الملكية الفكرية يعتبر أساسيا وإلزاميا، وقد يكون هناك قدر من المرونة بالنسبة لنقاط 

  .التفتيش األخرى
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ائية مختلفة،  ممثل كولومبيا على أهمية تدابير االمتثال التي يمكن أن تضمن، عبر واليات قضشددو  -137

.  االمتثال للتشريع الوطني ولشروط الحصول على الموارد الجينية، والمشتقات وما يرتبط بها من معارف تقليدية
وطلب إدراج مفاهيم المشتقات، والمعارف التقليدية، وبلد المنشأ في النص بأكمله واعتبر أنه من المهم للغاية 

شامل بالنسبة للصكوك الحالية ن البروتوكول هو بمثابة إطار لى أتنص عملزمة جديدة مستقلة إضافة مادة 
والمستقبلية التي تعالج الحصول وتقاسم المنافع، وأنها ينبغي أن تتطور بالتجانس مع البروتوكول وال تتعارض مع 

  .أهدافه
جة أهمية  مجموعة عرقية، وترغب إندونيسيا في معال350وقال ممثل إندونيسيا إن بلده لديها أكثر من   -138

عن طريق منع سوء االستيالء وسوء بالفعل  التي ستنفذ البروتوكول ، من الديباجة17التشريع الوطني في الفقرة 
ديباجة اتفاقية  من 4ك أيضا ويتجانس مع الفقرة ويتسق ذل.  االستخدام للموارد الجينية المرتبطة بالمعارف التقليدية

أن إندونيسيا نصت في أضاف ، و"ل حقوقا سيادية على مواردها الطبيعيةإن للدو: "التنوع البيولوجي، التي تقول
 هذا الموضوع في القرار عولج ذلك، لىوعالوة ع.  تشريعها الوطني على حماية حقوق مجتمعاتها المحلية

SS.XI/5 A البيئي المنتدى/برنامج األمم المتحدة للبيئةة الحادية عشر لمجلس إدارة ستثنائية االدورالمعتمد في ال 
 ات التشريعبشأن وضع المبادئ التوجيهية بخصوص، 2010شباط /في بالي في فبرايرالذي عقد الوزاري العالمي 

المبدأ و البيئية، في القضايا والوصول إلى العدالة عامةمشاركة الاللحصول على المعلومات، والمتعلقة با ةالوطني
 8 و7والمبدأين التوجيهيين ، المشاركة العامةالمعلومات و الوصول إلى العدالة، والذي يشير إلى 3التوجيهي 

 من الديباجة في 17 على الفقرة ا طفيفتعدياللذلك  تقترحوقال إن إندونيسيا .  المشاركة العامةاللذين يعالجان 
  :مشروع البروتوكول لتقرأ على النحو التالي

ليدية المرتبطة بالموارد الجينية، يحق أنه في أثناء الحصول على المعارف التقوإذ تضع في اعتبارها "
للمجتمعات األصلية والمحلية، رهنا بالتشريع الوطني، تحديد الحائزين الشرعيين للمعارف داخل 

  ."مجتمعاتهم األصلية والمحلية
هم إن الهدف الم بالنيابة عن المجموعة النسائية المتقاربة التفكير معنويا، ة نيوزيلندا، متحدثة ممثلتوقال  -139

للمجموعة هو تقديم منظور جنساني في النظام الدولي لالعتراف بالدور الحيوي للنساء في حفظ التنوع البيولوجي 
  :واقترحت إدراج النص التالي في الديباجة.  واستخدامه المستدام

حاجة  بالدور الحيوي للنساء في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وإذ تؤكد على الإذ تعترفو"
 وتقاسم المنافع، إلى مشاركة كاملة للنساء، بما في ذلك النساء من الشعوب األصلية، في ترتيبات الحصول

  " على نصيب عادل ومنصف من المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،وإذ تكفل حصول النساء
" ا في ذلك النساء من الشعوب األصليةبم "عبارةأيضا عددا من المقترحات إلدخال ممثلة نيوزيلندا وقدمت   -140
 من 1، وفي الفقرة 9 من المادة 2، وفي الفقرة 4 من المادة 4في الفقرة " المجتمعات األصلية والمحلية "عبارةبعد 

بما في ذلك دور النساء في ترتيبات  "عبارة،، باإلضافة إلى 18 مكررا من المادة 3، وفي الفقرة 10المادة 
  .17في فاتحة المادة " المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع"بعد الكلمات " نافعالحصول وتقاسم الم

 منجزةل الاعموشكر ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي األطراف على األ  -141
وأضاف أن المنتدى .  ولفي هذه الجلسة واإلنجازات المحققة في معالجة المعارف التقليدية في مشروع البروتوك
حظ أهمية إعالن تالإذ : "الدولي يرغب في إدراج فقرتين إضافيتين، األولى في الديباجة وتقرأ على النحو التالي
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 مكررا تدرج في 1، والثانية فقرة جديدة "األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية فيما يتعلق بهذا البروتوكول

  :، على النحو التالي"االمتثال"انها ليقرأ ببساطة ، وينبغي تعديل عنو12المادة 
التدابير التشريعية واإلدارية وتدابير السياسة المعقولة والفعالة لضمان تتخذ األطراف أيضا    مكررا1"

امتثال مستخدمي الموارد التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في واليتها القضائية لمتطلبات الموافقة 
لدى المجتمعات األصلية والمحلية، وفقا للقوانين العرفية، والبروتوكوالت المجتمعية المسبقة عن علم 

  ."والقانون الوطني والقانون الدولي
 المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع شددصميم البروتوكول، في ونظرا ألن االمتثال هو   -142

رتبطة في جميع تدابير وأدوات االمتثال، بما في ذلك شهادة أهمية إدخال المعارف التقليدية المعلى البيولوجي 
  .االمتثال المعترف بها دوليا

 إن ديباجة مشروع (COICA) هيئة التنسيق لمنظمات الشعوب األصلية في حوض األمازونوقال ممثل   -143
ق هذه الشعوب في  الذي يضمن ح، الشعوب األصليةقوقالبروتوكول ينبغي أن تذكر إعالن األمم المتحدة بشأن ح

وينبغي أن يشير أيضا إلى .  اإلبقاء على معارفها التقليدية وحمايتها وتطويرها، بما في ذلك الموارد الجينية
مشاركة وموافقة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في النص المتعلق بالحصول على المعارف التقليدية 

وأضاف أن االعتراف ينبغي أن .  بالطابع الجماعي لهذه المعارفالمرتبطة بالموارد الجينية، وينبغي أن يعترف 
يتم أيضا لدور الشعوب األصلية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وإلى المؤسسات التقليدية، وأشكال 
ق التنظيم والسلطات في كل شعب أصلي ومجتمع محلي بالعالقة إلى الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتف

وينبغي أن تشمل تدابير االمتثال شهادة معترف بها دوليا تتضمن .  عليها بصورة متبادلة بموجب القانون العرفي
وقال إن أساس .  معلومات عن الموافقة المسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعنية

  .يدية وحماية هذه الحقوقالبروتوكول هو االعتراف بحقوق الشعوب األصلية في معارفها التقل
وقال ممثل عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إن البروتوكول ينبغي أن يشمل صياغة تعترف بالصلة بين   -144

حفظ التنوع لكفاحز وذلك الحصول وتقاسم المنافع وحفظ التنوع البيولوجي، مع تفعيل الحصول وتقاسم المنافع 
راف بالعالقة بين عملية الحصول وتقاسم المنافع وعملية مراجعة الخطة وأضاف أن هناك حاجة لالعت.  البيولوجي

  .2020، ورؤيتها طويلة األجل، والمهمة واألهداف المقترحة لعام 2010االستراتيجية لالتفاقية للفترة ما بعد 
مين  أتعيينالنص على ا في ذلك م إن الوصول الميسر للعدالة، بالمجتمع المدنيمات ظوقال ممثل من  -145

وأضاف أنه من شأن الشهادة ونقاط التفتيش .  لمظالم، كان في صميم البروتوكول بدال من تقليل تكاليف التعامالتل
ة لالستهالك المستدام، شاملالفعالة بموجب بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع أن تيسر إحراز التقدم نحو أنماط 

اإلنصاف والعدل، في العالقات الدولية ضمان  العدالة وفيوذكر أن الثقة .   البيولوجيةةمع استبعاد القرصن
ة الالزمة لهدف الحفظ في اتفاقية التنوع ثابتة الراد، هي أساس وشرط مسبق لإل أيضابخصوص تقاسم المنافع

غياب اإلرادة السياسية وعدم وجود توافق في اآلراء على التفكير في وقال إن .  البيولوجي على المستوى الوطني
  . المتوقعة مستقبالة ومنتجة في العمليةخالق مشاركة للتشجيع على إيجاد توى الوزاري قد يكون مفيدا أكثرالمس
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  الجلسة العامة السابقة

، دعا الرئيس المشارك 2010 رآذا/ مارس28وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة يوم األحد   -146
  في اجتماعه العاشرلنظر مؤتمر األطراف دمه الرئيسان المشاركانوع مقرر ق مشرإحالةهودجز المشاركين إلى 

(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.3) .  ودعا المشاركين إلى القيام بذلك .  المرفق الثاني بالتقرير الحاليذلك وسيصبح
ت  التفاوض بشأنه في الوقمحلرا على محتوى البروتوكول ثيعلى أساس الفهم بأن مشروع المقرر، الذي يعتمد ك

كال وأضاف أن .  الحاضر هو ببساطة مشروع ينبغي التفاوض بشأنه في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
سيشكالن جزءا ال يتجزأ من تقرير االجتماع وسيعمالن كأساس للمفاوضات بروتوكول المرفق ومشروع المقرر ال

  .في االجتماع القادم للفريق العامل
 إلى إضافة حاشية مماثلة للحاشية المضافة ، وافق الفريق العامل علىكندا ممثلة منح اقترا بناء علىو  -147

لتفاوض وال تخل بحقوق األطراف في إدخال تعديالت ل تخضعمشروع البروتوكول تنص على أن الوثيقة لم 
  .وإضافات أخرى على النص

لم  (UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.3)مشروع المقرر المقدم لنظر مؤتمر األطراف بأن وبناء على الفهم   -148
، تمت الموافقة على ة من الفريق العامل لمؤتمر األطرافعتبر أداأو الموافقة عليه، وأنه يل تام كبشيتم مناقشته 

  . في التقرير الحالي باعتباره المرفق الثانيهإدراج
ر ثيقة، ذكّ اسم البروتوكول عند اإلشارة إليه في الوإزاء عنه ممثل كولومبيا بوردا على شاغل أعر  -149
  .سم الصك لم يتقرر بعد المشاركين بأن اان المشاركانالرئيس
 في ديباجة السادسةوقال ممثل مصر، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إنه فيما يتعلق بالفقرة   -150

ية لألغذية بشأن الموارد الوراث، ينبغي أال تخل بالمعاهدة الدولية (UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.3)مشروع المقرر 
ولذلك اقترح إضافة كلمة .  أو بدورها الحالي والمستقبلي بخصوص أهداف اتفاقية التنوع البيولوجيوالزراعة 

  .في هذه الفقرة" تلعبه"كلمة قبل " يجوز"
   ناغويا- خطة عمل كالي

 من أجل يهالذي ما زالت هناك حاجة إلكمية العمل باه المشاركين إلى تان وجه الرئيسان المشاركانو  -151
خطة مشروع  إلى المشاركين اقدموالوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ وبالحاجة إلى بناء التوعية واإلرادة السياسية، 

من رئاسة مؤتمر خطة أعدت بالتشاور الوثيق وبدعم والحظ الرئيس المشارك هودجز أن ال.   ناغويا-عمل كالي
وتشمل العناصر .  ة في مكتب مؤتمر األطرافءاقشة مطولة وبنااألطراف الحالية والقادمة وأنها قد تعرضت لمن

قاليمية للرئيسين اجتماعين ألصدقاء الرئيسين المشاركين واجتماعين للمشاورات األالحالية للخطة األولية 
جميع  فيها شتركي نونظرا ألن االجتماعات ستكون غير رسمية ول.   للفريق العاملمستأنفجتماع المشاركين، وا

 إعادة عقد مهم وبغية اإلبقاء على الوضوح والشفافية في المفاوضات، قال الرئيسان المشاركان إنه من ال،طرافاأل
االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف من أجل 

 ستأنفوبناء عليه، وشريطة توافر التمويل، سي.  ى العملالشتراك في الموافقة النهائية علفرصة المندوبين اإعطاء 
  .تشرين األول/ أكتوبر15 إلى 13الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع عمله في ناغويا من 
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ومن أجل تيسير التنظيم الفعال لالجتماعات األقاليمية، دعا الرئيس المشارك هودجز المجموعات اإلقليمية   -152

ه ينبغي وأضاف أن.  نيسان/ أبريل16 أقصاهي، ولكن في موعد ل، إن أمكن في كاممثليها العشرةإلى ترشيح 
  .، حسب الحالةفراداأل وذكر أسماء البلدان تسمية
  .شفافية العمليةإزاء  االجتماعات وتعددهم إزاء شواغلوأعرب بعض المندوبين عن   -153
موعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ذكّر وذكّر ممثل المكسيك، متحدثا بالنيابة عن مج  -154

المهم أيضا  وأضاف أنه من.  المشاركين بأن اإلرادة السياسية هي أكثر أهمية من عدد االجتماعات المعقودة
ن بين جميع االجتماعات بين الدورات إ قالو.   المفاوضات للسماح بأكبر قدر ممكن من المشاركةأشكالاستعمال 

ن االجتماع التاسع للفريق العامل ينبغي إاوض وليس تبادل وجهات النظر وف ينبغي أن تركز على التغوياناوكالي 
وأضاف أنه ينبغي زيادة الشفافية خالل .   عمله قبل شهور من االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافأنفأن يست

وقال إن التنسيق الداخلي بين .  بين الدوراتبتفاصيل كافية بعد كل اجتماع فيما الفترة بين الدورات وإعداد تقارير 
ه ألمانة إمتنانوأعرب الممثل عن .  المجموعات اإلقليمية يعتبر أيضا عنصرا حيويا إلحراز تقدم في المفاوضات

اتفاقية التنوع البيولوجي فضال عن برنامج األمم المتحدة للبيئة على دعمهما خالل المشاورات اإلقليمية المنعقدة في 
وذكر أنه بالنسبة للمشاورات األقاليمية، رشحت مجموعة أمريكا الالتينية .  2010كانون الثاني / في ينايربنما

كوبا، هايتي، دومينيكا، سانت لوسيا، المكسيك، البرازيل، بيرو، كولومبيا، : ومنطقة البحر الكاريبي البلدان التالية
  .األرجنتين وكوستاريكا

 إن التكليف الصادر للفريق العامل هو صياغة ،ثا بالنيابة المجموعة األفريقيةوقال ممثل أوغندا، متحد  -155
والتفاوض حول البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع، غير أنه حتى اآلن لم يركز الفريق العامل إال على 

ات التي قد وأضاف أن المجموعة تشعر بالقلق إزاء تعدد االجتماعات والصعوب.  الصياغة بدال من التفاوض
لفريق لة المستأنفواقترح عقد الدورة .  يثيرها ذلك لبعض المندوبين للمشاركة في جميع االجتماعات المقترحة

لرئيسين المشاركين تجنب تنظيم أي اجتماعات لوذكر أنه ينبغي .  العامل لفترة سبعة أيام متتالية من المفاوضات
 اإلقليمية والوطنية، والسماح للمندوبين بطلب التأشيرات، فضال لسماح بوقت كاف للمشاوراتلآيار /في شهر مايو

فة إلى ذلك، قال إنه ال وباإلضا.  خالل نفس الشهرينبغي تنظيم اجتماعين ال عن اإلبالغ الوطني واإلقليمي، وأنه 
 يشترك في د االجتماعين بالتوازي مع اجتماعات بروتوكول السالمة األحيائية، ألن عددا من المندوبينينبغي عق

  .كال االجتماعين
وقال ممثل جزر كوك، متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، إن االقتراح القائل بأن الدورة   -156

 االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف وبالتوازي مع اجتماع على هامشة لالجتماع التاسع للفريق العامل المستأنف
 داخل وفود مشاكل للثيرسيقرطاجنة للسالمة األحيائية لألطراف في البروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

المجموعة الذين يرتدون قبعات تمثل المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في بلدهم، وبالتالي لن يتمكنوا من 
ة شواغلهم على أضاف أنه من أجل معالجو.   متوازنة بشأن مشروع البروتوكوليجةالمشاركة الفعالة وضمان نت

مجموعة قال إن و.   للفريق العامل بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملةأنفنحو سليم، ينبغي عقد االجتماع التاسع المست
 للفريق العامل قبل الوقت المقترح من أجل إعطاء المستأنفعقد االجتماع التاسع تقترح آسيا والمحيط الهادئ 

 وأن يتم عقده في ، قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافالسليمنحو ال  علىااألطراف وقتا إلبالغ عواصم كل منه
 الفريق أنفينبغي بالتالي أن يستوأضاف أنه .  على نحو سليمعدد مناسب من األيام لضمان إجراء المفاوضات 
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ألطراف ها لإمتنانأعربت عن آسيا والمحيط الهادئ وأخيرا، ذكر أن مجموعة .  العامل اجتماعه لمدة سبعة أيام

األطراف التي تستطيع القيام بذلك إلى تقديم بعض الدعم إلنجاح تدعو مالي والدعم تقديم بعض الالتي تعهدت ب
  .البروتوكول

 عمل الفريق العامل من ستئنافالاء األولوية عطإنه بشرط توافر التمويل، ينبغي إوقال ممثل سويسرا   -157
لمشاورات غير الرسمية مع مشاركة محدودة من أجل ضمان أجل االشتراك في مفاوضات ملموسة بدال من ا
 للفريق العامل المستأنفوباإلضافة إلى ذلك، ذكر أن االجتماع .  عملية واضحة وشفافة وشاملة وضمان الشرعية

 يعقد بالتوازي مع اجتماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة نينبغي إال 
إن حكومته مستعدة لتقديم موارد مالية لدعم عمل الفريق وقال .  ائية من أجل السماح بالمشاركة التامةاألحي
  .العامل
 لمدةوقالت ممثلة أستراليا إنه من المهم مواصلة المفاوضات المستندة إلى النص وإن وفدها يفضل اجتماع   -158

 جميع األطراف ركين كانت مفيدة ولكنها لم تضملمشاوأضافت أن اجتماعات أصدقاء الرئيسين ا.  سبعة أيام
 فيقاليمية للرئيسين المشاركين أوقالت إن عقد اجتماعات ألصدقاء الرئيسين المشاركين واجتماعات .  المعنية
  . حاليمثلربما ، (plus)موسع  شكل
ل بنجاح في االنتهاء من صياغة البروتوكووقال ممثل االتحاد األوروبي إنه من أجل الوصول إلى   -159

من الحالية وأضاف أنه في المرحلة .  غضون الموعد النهائي المتفق عليه، هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات
ويعتقد االتحاد األوروبي أيضا أن األطراف .  العملية، من الحيوي إجراء المفاوضات على نحو شامل وشفاف

 هذه تالمشاورات، سواء تمعقد ، مثل يتفاوضر غي في شكلة مفتوحستستفيد من استكشاف حلول للمسائل ال
وأضاف أنه في حالة إجراء .  ثناء التحضير لجلسات التفاوضأالمشاورات على المستوى اإلقليمي أو في 

  .المشاورات، سيكون من المفيد جدا إعداد تقارير عن المناقشات التي دارت فيها
وروبا الوسطى والشرقية، إنه من األهمية الكبرى تنظيم وقال ممثل صربيا، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أ  -160

لفريق لتاسع لجتماع اال، ومشاورات إقليمية وأقاليمية وإعادة عقد اين المشاركيناجتماع واحد ألصدقاء الرئيس
البلدان داخل مجموعة نه مع األخذ في الحسبان أن معظم العامل قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، غير أ

 قرطاجنة بروتوكولألطراف في  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لستشارك في اجتماعا الوسطى والشرقية أوروب
لفريق العامل، الذي ينبغي أن لمستأنف لاجتماع لال، فمن المهم إعادة النظر في التواريخ المقترحة للسالمة األحيائية

  . أيام10يكون لمدة 
الجتماعات غير الرسمية، ينبغي افكرة عقد مزيد من م من أن وفدها يقبل ا إنه بالرغوقالت ممثلة نيوزيلند  -161

وشكرت أيضا الرئيسين المشاركين لمحاولتهما عقد اجتماعات .  تخصيص أقصى قدر من الوقت للمفاوضات
  .هات عاصماستشارة من وفودتمكين اللاألسبوع نهاية تنتهي خالل األسبوع بدال من عطلة 

 إن بلده تعترف بالتقدم الكبير المحرز في االجتماع الحالي وبأن هناك فرصة معقولة وقال ممثل الهند  -162
غير أن الهند ترى، حسبما شاهدت في االجتماع الحالي، أن فائدة .  للنجاح في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

ميل إلى  وأضاف أن الهند ت.  بالفعليتراجع ، قد بدأ المستوى المفاهيميعلى مثل المناقشات ،الممارساتمنحنى 
وذكر .   المفاوضات المستندة إلى النص داخل الفريق العاملمن خالل بدءإال  تملن ي جدي تقدم بأن أي االعتقاد

.  اوضفأن الهند ترى أنه سيكون من األفضل إجراء عملية تشاركية بالكامل حتى تمتلك جميع األطراف عملية الت



UNEP/CBD/WG-ABS/9/3 
Page 44 

 
 العاشر لمؤتمر يجري الفريق العامل المفاوضات قبل االجتماعأن ن من األفضل سيكووقال إنه من هذا المنظور، 

 بخفض توفيره يمكنقدرا كبيرا من األموال أن  الهند رىوإذا كان التمويل يمثل مشكلة، ت.  األطراف بوقت كاف
جتماع العاشر ولكي ينجح اال.  واجتماعات المشاورات األقاليميةالمشاركين عدد اجتماعات أصدقاء الرئيسين 

لمؤتمر األطراف، هناك حاجة إلى عقد اجتماع يتسم بالشفافية والشمولية الكاملة للفريق العامل إلجراء مفاوضات 
  .ل اجتماع مؤتمر األطراف بوقت كافلى النص قبتستند إ

رورية لى النص تعتبر ضالمستندة إوقال الرئيسان المشاركان، بعد تبادل اآلراء هذا، إن المفاوضات   -163
وأوضح الرئيس المشارك أيضا أن المشاورات األقاليمية .  ولكن اإلرادة السياسية ما تزال هي األخرى حاسمة

الرئيسان وأحاط .  للرئيسين المشاركين كان الغرض منها أن تكون جلسات للمفاوضات، وليس للمناقشات فحسب
 الفريق العامل اعتبر أن أكدا أنعات ووتيرتها، وا حول توقيت االجتماعلما بالشواغل التي أعرب عنهالمشاركان 

  ولذلك .التكليف الصادر إليهالعنصر األكثر أهمية لبلوغ يعد داخل الفريق العامل ككل إتاحة وقت للمفاوضات 
اقترح أن تتكون خريطة الطريق إلى ناغويا من اجتماع واحد لمدة ثالثة أيام ألصدقاء الرئيسين المشاركين، 

، على أال يعقد أيهما في عطلة ين المشاركينلرئيسلد على األقل مدته خمسة أيام للمشاورات األقاليمية واجتماع واح
وأخيرا، فإن االجتماع المستأنف للفريق العامل سيستمر لمدة سبعة أيام .  نهاية األسبوع وفي مكان يؤكد فيما بعد

أن توقيت هذا االجتماع هو رهن بتوافر غير .  مع تخصيص يومين للمشاورات غير الرسمية قبل االجتماع
  .التمويل وتأكيد االنعقاد

قال ممثل أوغندا، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إن هناك دعوة واضحة الستئناف المفاوضات   -164
إن التكليف الجامعة، وإذا اختار الفريق العامل أن يعقد اجتماعا آخر للمشاورات األقاليمية للرئيسين المشاركين، ف

  .لى النصتستند إالصادر لهذا االجتماع ينبغي أن يكون إجراء مفاوضات 
 ينللرئيس" plus"أعرب ممثل االتحاد األوروبي عن شكوك وفده بخصوص شكل المشاورات األقاليمية   -165

راف العامل ، وكذلك بعض الشواغل إزاء عقد اجتماع الفريق العامل بالتوازي مع اجتماع مؤتمر األطينالمشارك
  .كاجتماع لألطراف في بروتوكول السالمة األحيائية

 أستراليا إنه في حالة عقد المشاورات األقاليمية للرئيسين المشاركين، ينبغي أن تكون هذه في ة ممثلتوقال  -166
  .للسماح بالحصول على مشورة إضافية من الخبراء" plusمشاورات "شكل 
لمشتركين، بعد أن أحاطا علما بالشواغل التي تم اإلعراب عنها في وذكّر الرئيسان المشاركان ا  -167

.  أيلول يتوقف على التمويل وعلى توافر مواعيد لالجتماع/المداخالت، بأن استئناف عمل الفريق العامل في سبتمبر
  .قد يضع بعض المناطق في موقف ضعيفف، ومن شأن مزيد من التوسيع لشكل المشاورات األقاليمية

لفريق العامل مستأنف لعلى اجتماع فقط أكد ممثل أوغندا الخيار المفضل للمجموعة األفريقية للتركيز و  -168
  .من أجل تحقيق أفضل استعمال للتمويل المحدود

واقترح ممثل االتحاد األوروبي عقد اجتماع للفريق العامل في عطلة نهاية األسبوع بين اجتماع األطراف   -169
  .ضمن األيام المخصصة لمؤتمر األطرافواحد األحيائية ومؤتمر األطراف وكذلك في يوم في بروتوكول السالمة 

االجتماع وقرطاجنة بروتوكول في  األطراف اجتماع ممثل أوغندا أن عطلة نهاية األسبوع بين ذكرو  -170
  . للمشاورات اإلقليميةةمخصصفي االتفاقية مؤتمر األطراف العاشر ل
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 وأكد أنه ،ذي للمشاركين شرحا موجزا لسيناريوهات التكاليف لمختلف أنواع االجتماعاتوقدم األمين التنفي  -171

  .لفريق العامل سيعقد في ناغويا قبل مؤتمر األطرافلمستأنف لجتماع االإن لم يتاح التمويل، فإن ا
قد اجتماع مستأنف وأيد ممثال أستراليا واالتحاد األوروبي اقتراح المجموعة األفريقية للتركيز فقط على ع  -172

  . وأشارا إلى أن التمويل مسألة ذات أولوية؛للفريق العامل، رهنا بتوافر التمويل
وبعد هذه المداخالت، طرح الرئيسان المشاركين اقتراحا جديدا على المشاركين ينص على أنه رهنا   -173

امل المعني بالحصول وتقاسم المنافع بتوافر التمويل وتأكيد التواريخ المحددة، فإن االجتماع التاسع للفريق الع
 أيام مع تخصيص يومين 7حزيران في مونتريال، في شكل اجتماع لمدة /سيستأنف عمله في نهاية شهر يونيو

إذا رؤي أنه سيكون  يعقد اجتماع ألصدقاء الرئيسين المشاركينسو.  للمشاورات اإلقليمية واألقاليمية غير الرسمية
  .الفترة المتبقية بين الدورات أثناء مرحلة مافي مفيدا 
 للفريق المستأنفحكومته تمويل االجتماع عرضت   بعد مشاورات مع عاصمة بلده، إنهوقال ممثل اليابان  -174
  .العامل
ه إزاء التداخل المحتمل مع االجتماع الثالث لمجموعة أصدقاء الرئيسين شواغلوأعرب ممثل ماليزيا عن   -175

ولية والجبر التعويضي في سياق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، المقرر عقده في المشاركين المعنية بالمسؤ
  .حزيران/يونيو
أهمية المفاوضات وحاولت على ت شددوقال ممثل ألمانيا إن رئاسة االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف   -176

كين ومع األمانة إليجاد طرائق مناسبة تيسير العملية بتقديم اقتراح، ولكنها مستعدة للعمل مع الرئيسين المشار
  .لمفاوضاتل إيجابية ةجيللوصول إلى نت

وقال ممثل ناميبيا، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إن النص الحالي يحتوي على بعض المسائل   -177
 عليها من أجل إعطاء ولذلك، فمن المهم بصورة حاسمة توضيح المجاالت التي لم يتفق.  التي لم يتم االتفاق عليها

طلب إلى األمانة الشروع في العمل وفقا واقترح أن ي.  خلفية لزيادة التفاهم وتمهيد السبيل نحو إيجاد حلول ممكنة
تحليل مجاالت عدم االتفاق في النص الحالي بهدف إيجاد حلول بديلة وتحليلها من ) أ( :لشروط التكليف التالية

جانب المقدم، وإلى ) 2(جانب المستخدم و) 1(البديلة أن توفر اليقين القانوني عند كيف يمكن للحلول : زوايا ثالث
وأضاف أن الدراسة ينبغي أن تبحث أيضا في إمكانية أن .  للبدائل أن توفر إمكانية اإلنفاذ القانونييمكن أي مدى 

ا بصورة متبادلة وقيامهم يقدم مشروع البروتوكول حوافز لمستخدمي الموارد الجينية إلبرام شروط متفق عليه
استكشاف اإلمكانيات والوسائل ) ب(بالحصول على جزء عادل ومنصف من المنافع الناشئة عنها؛ بالفعل 

 للحصول على المعلومات والرصد والتتبع بخصوص المواد خارج الموقع الطبيعي والحيازات قبل بدء نفاذ تفاقية
الجرثومية، والخيارات المحتملة المجموعات  وباتاتالنحدائق في مجموعات التنوع البيولوجي، بما في ذلك ال

استكشاف السبل الممكنة لتأمين تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية ) ج(لترتيبات تقاسم المنافع؛ و
  .المتاحة بصورة عامة والمرتبطة بالموارد الجينية

تجرى إذا توافر التمويل ولكن أولوية تخصيص الموارد وقال الرئيس المشارك هودجز إن الدراسات س  -178
، حسب الرغبة القوية التي أعربت عنها أفريقيا وجميع المناطق األخرى، باإلضافة إلى ستكون للمفاوضات

  .الرئيسين المشاركين للفريق العامل
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تتكون من اجتماع  ملخصا لخريطة الطريق المتفق عليها، والتي زج هودوقدم بعد ذلك الرئيس المشارك  -179
 االجتماع تواريخ تخضعو.  حزيران/ للفريق العامل مدته سبعة أيام يعقد في مونتريال في نهاية يونيوأنفمست

  وقد .اجتماع مجموعة أصدقاء الرئيسين المشاركينتواريخ  وكذلكلتمويل تأكيد باإلضافة إلى الومكان انعقاده ل
ز الرئيسان المشاركان مرة أخرى الحاجة إلى توليد زخم سياسي إضافي اختتم هذا البند من جدول األعمال مع إبرا

  .مع التركيز على أهمية التفاوض

   شؤون أخرى   - 4البند 

ة لالجتماع، المنعقدة في بعلسة العامة الساج من جدول األعمال في ال4 بالبحث البند الفريق العاملتناول   -180
الفريق العامل يرسل  على أن ،نو المشاركووافق شارك هودجز،الرئيس الم واقترح.  2010آذار / مارس28

المعني بالحصول وتقاسم المنافع رسالة واضحة إلى مؤتمر األطراف بخصوص الحاجة إلى ضمان تغطية الخطة 
  .األهداف الثالثة لالتفاقية بطريقة متوازنة االستراتيجية لالتفاقية للسنوات القادمة

 ده الفريق العامل واعتم نصا يحتوي على شكر وتقدير لحكومة وشعب كولومبياان المشاركانوقدم الرئيس  -181
(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.4)  .ويرد النص المعتمد في المرفق الثالث بهذا التقرير.  

   اعتماد التقرير   - 5البند 

 28اع، المنعقدة في اعتمد التقرير الحالي، على النحو المعدل شفهيا، في الجلسة العامة السادسة لالجتم  -182
  .(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.1)، على أساس مشروع التقرير الذي أعده المقرر 2010آذار /مارس
المقدم من أن الفريق العامل وافق على إرفاق مشروع البروتوكول إلى  الرئيسان المشاركان أشارو  -183

افة حاشية لتوضيح أن النص، الذي لم يتم تقرير االجتماع باعتباره المرفق األول، مع إضب الرئيسين المشاركين
التفاوض بشأنه، يعكس جهود الرئيسين المشاركين لصياغة عناصر مشروع البروتوكول وال يخل بحقوق 

  .األطراف في تقديم مزيد من التعديالت واإلضافات على النص
جتماع في مقر ال اتئنافاسووافق الفريق العامل على تعليق االجتماع، وشريطة تأكيد توافر األموال،   -184

 فيما بعد، من أجل االنتهاء من المفاوضات على أساس المرفق ؤكداألمانة في مونتريال لمدة سبعة أيام في تاريخ ي
  . بالتقرير الحالياألول
، وأدلى ببيانات ممثلو كندا، االتحاد األوروبي، جمهورية إيران اإلسالمية، اليابان، نيوزيلندا، ماليزيا  -185
  .لندوتاي

   اختتام االجتماع    - 6البند 
، أدلى ببيانات ممثلو 2010آذار / مارس28الجتماع، المنعقدة في لجزء األول من اوفي الجلسة الختامية ل  -186

  .المجموعات اإلقليمية
وحث ممثل مالوي، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، الحكومات على العمل على هذه المسائل التي   -187

وقال إن المجموعة مستعدة للتفاوض حول .  لم تسمح للفريق العامل بالوصول إلى نتيجة ناجحة في كالي
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 التكليف الصادر عن مؤتمر األطراف، فضال عن النداء من إنجازالبروتوكول في روح من العدالة والمرونة و

  .م الدوليمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومن الجمعية العامة بخصوص النظا
بي، إن األطراف  الكاريمنطقة البحروقال ممثل المكسيك، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية و  -188

  .إرادة سياسيةتحتاج إلى بناء 
نافع يساهم في م إن تقاسم ال،زر كوك، متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئجوقال ممثل   -189

 في معا سفرلى الع وحث جميع األطراف ، الفقرلحد من وطأةي البلدان النامية، بما في ذلك االتنمية المستدامة ف
  .الطريق إلى ناغويا

متحدثا بالنيابة عن مجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد في بيانه الختامي، قال ممثل ماليزيا و  -190
 على أساس تنظيم الجلساتكيفية ن نقص التماسك بسبب تعاني مفقدت صوتها و إن المجموعة ،المتقاربة التفكير

وأضاف أن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير كمجموعة، .  مجموعات إقليمية لألمم المتحدة
لت أن وعملت بشكل بالغ الفاعلية منذ وضع شروط تكليف الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، وحا

 من بأنهأيضا وذكّر المشاركين .  ورا مهما وهي تأمل في أن تتمكن من أن تتحدث كمجموعة مرة أخرىتلعب د
فبالنسبة للمستخدمين، يجب وضع معايير متماسكة .   بين المستخدمين والمقدمينالضروري الحفاظ على التوازن
ولذلك، .   التوازنذلكوتوكول يعكس   وقال إن نص مشروع البر.المتثال المقدمينللحصول وإيجاد تدابير مالئمة 

 تدابيرفمما يثير القلق أن تتحدث األطراف حول الحاجة إلى تعزيز متطلبات الحصول بدون اإلشارة إلى وضع 
وذكر أنه من األمور الحاسمة الحفاظ على التوازن وعلى األساس الذي يشارك المجموعة .  مالئمة وفعالة لالمتثال

، لكي تهين بأن يدركوا أنه من المهم لمجموعجميع المعنيوناشد .  ولي استنادا إليهفي المفاوضات حول نظام د
  .، بما في ذلك متطلبات اإلفصاح ونقاط التفتيشتدخل في المفاوضات، أن تحصل على تدابير امتثال مالئمة

التزام وأكد ممثل صربيا، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية، من جديد على   -191
  .اعتماد صك ملزم قانونا في االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافبالمجموعة 

، األمانة وحكومة كولومبيا على  ودوله األعضاءوشكر ممثل إسبانيا، متحدثا بالنيابة عن االتحاد األوروبي  -192
اعتماد بلسياسية وأكد من جديد على التزام االتحاد األوروبي وإرادته ا.  حرارة الترحيبجهودهما وعلى 

  .آذار/ مارس15لنتائج مجلس وزراء البيئة المنعقد في البروتوكول في ناغويا وفقا 
وقال ممثل اليابان إنه بينما تستعد اليابان لمؤتمر األطراف القادم، فإن حكومته تعترف بالعمل الشاق الذي   -193

، وحث الفريق العامل على الحفاظ  على ذلككرقامت به حكومة كولومبيا لتنظيم االجتماع الحالي وتقدم لها الش
  .على الزخم الحالي

أن تتمكن األطراف في  عن أمله ممثل المنتدى الدائم للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي أعربو  -194
 الموارد  لهذهالطابع الذي ال ينفصممن التأكيد على أهمية العالقة بين الموارد الجينية والمعارف التقليدية وعلى 

  .المعارف للمجتمعات األصلية والمحلية في صياغة البروتوكولو
الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي الحكومة الكولومبية والشعوب من وشكرت ممثلة شبكة النساء   -195

: ، وهيوالحظت أن بعض شواغل الشعوب األصلية لم تؤخذ في الحسبان أثناء المفاوضات.  األصلية في المنطقة
ي للمرأة، واالعتراف ساساإلشارة إلى إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، واالعتراف بالدور األ
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سبقة عن مبالطابع الجماعي للمعارف التقليدية، وأهمية وجود شهادة دولية لالمتثال تشمل معلومات عن الموافقة ال

مجتمعات األصلية والمحلية، وأهمية بناء القدرات المناسبة للنساء متفق عليها بصورة متبادلة من الالشروط العلم و
  .من الشعوب األصلية

وشدد ممثل المجتمعات المحلية على الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة للمجتمعات المحلية في عمليات   -196
  .اتفاقية التنوع البيولوجي

 امتنان نحو البلد عربوا عنه منأما يا، المشاركين على وشكرت السيدة يادير ساالزار مخييا، ممثلة كولومب  -197
  . عملية اعتماد صك ملزم قانونا في ناغويانحو األكيد بلدها التزاموالمنطقة، وأعربت عن 

، بما في ذلك البلدان شاركوا في عقد هذا االجتماع الذينوشكر السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي، كل   -198
ن اركان المشاا المالية، وحكومة كولومبيا لدعمها هذا االجتماع وتفانيها إلنجاحه، والرئيسالمانحة على مساهماته

  . شاقما بذلوه من عملوقة وموظفي األمانة على رمعلى قيادتهما الم
اتهما الختامية، الخطوة الكبيرة إلى األمام التي أحرزت في كالي،  المشاركان، في مالحظ الرئيسانذكرو  -199

 مشروع بروتوكول بشأن الحصول وتقاسم إعدادل خاص كالجدير بالذكر بشبو.  ي جميع المشاركينبفضل تفان
وقاال إنه في غياب هذه الخطوة الحاسمة، لن .  حقيقي وملموسوهذا إنجاز .  دالمنافع من أجل توزيعه فيما بع

لرئيسان المشاركان تأكيد التزامهما  ا وأعاد. يكون من الممكن اعتماد البروتوكول في ناغويا أو نجاح هذا المؤتمر
نهائية في االجتماع التاسع المستأنف للفريق مفاوضات ب القيام اآلن في بالغ الاللفريق العامل وأعربا عن اهتمامهم

  .العامل
 المفتوح العضوية م الجزء األول من االجتماع التاسع للفريق العاملاختتوبعد تبادل المجامالت المألوفة،   -200
  .2010آذار / مارس28 مساء يوم األحد 7:45صص للحصول وتقاسم المنافع في الساعة المخ
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  المرفق األول

  مشروع بروتوكول منقح بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  *التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيبا ملحقللمنافع الناشئة عن استخدامها ال

  ، البروتوكول في هذاإن األطراف
  ،"االتفاقية" أطرافا في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المشار إليها فيما بعد باسم بوصفها

واحد من األهداف   أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةإذ تشير إلى
  الثالثة الرئيسية لالتفاقية،
 من االتفاقية بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن 15ة  المادإلى وإذ تشير كذلك

  استخدامها،
لبناء قدرات ، وذلك  بالمساهمة المهمة التي يقدمها للتنمية المستدامة نقل التكنولوجيا والتعاونوإذ تسلّم

 16ة في البلدان النامية، وفقا للمادتين إجراء البحوث والقدرات اإلبتكارية من أجل إضافة قيمة إلى الموارد الجيني
  ،19و

 الصادر عن مؤتمر األطراف الذي اعتمد بموجبه مبادئ بون التوجيهية بشأن 6/24 المقرر وإذ تشير إلى
  الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

جوهانسبرغ، (دها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  خطة التنفيذ التي اعتموإذ تشير كذلك إلى
للتفاوض، ضمن إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع "، التي دعت إلى العمل، )2002أيلول /سبتمبر

مراعاة مبادئ بون التوجيهية، من أجل وضع نظام دولي لتعزيز وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
  ،"ن استخدام الموارد الجينيةع

 بأهمية الموارد الجينية لألمن الغذائي، والصحة العامة، وحفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من وإذ تسلّم
  تغير المناخ والتكيف معه،

بالدور المحتمل للحصول وتقاسم المنافع في المساهمة نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه وإذ تعترف 
  القضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، وبالتالي المساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،المستدام، و

من منظور اتصالها بالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد ) ي(8 المادة وإذ تشير إلى
  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال هذه المعارف،

 بالصلة بين الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ذ تعترفوإ
  استخدام هذه الموارد،

                                                              
هذه الوثيقة، التي لم تعرض للتفاوض، تعكس جهود الرئيسين المشاركين لصياغة عناصر مشروع البروتوكـول،                  *

وينبغي أن تُقرأ هذه الوثيقة بالتالزم مـع        . اف في إدخال تعديالت أو إضافات أخرى على النص        وهي ال تخل بحقوق األطر    
صلب التقرير، الذي يعكس آراء األطراف أثناء االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، المنعقد في                 

  .كالي بكولومبيا
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 بأهمية توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل وإذ تسلّم

  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
 بأهمية تعزيز المساواة في التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة بين مقدمي كوإذ تسلّم كذل

  الموارد الجينية ومستخدميها،
 بأن الصكوك الدولية المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع ينبغي أن تساند الواحدة منها األخرى من وإذ تسلّم

  أجل تحقيق أهداف االتفاقية،
   دعم التنفيذ الفعال ألحكام الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية، مواصلةوتصميما منها على

 بتنوع ظروف ملكية المجتمعات األصلية والمحلية للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وإذ تسلّم
  وحيازتها وتطويرها،

ينية وما يرتبط بها من  الحقوق القائمة للمجتمعات األصلية والمحلية في الموارد الجوإذ تأخذ في الحسبان
  معارف تقليدية،

أنه في أثناء الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، يحق وإذ تضع في اعتبارها 
للمجتمعات األصلية والمحلية، بما يتمشى وقوانينها، وقوانينها العرفية، وبروتوكوالتها وإجراءاتها المجتمعية، 

  .حائزين الشرعيين للمعارف داخل مجتمعاتهم األصلية والمحليةحسب اإلقتضاء، تحديد ال
  :قد اتفقت على ما يلي

  1المادة 
  الهدف

يتمثل الهدف من هذا البروتوكول في ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
  .اتهالجينية، بما يسهم في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكون

  2المادة 
  استخدام المصطلحات

  :ألغراض هذا البروتوكول
   يعني مؤتمر األطراف في االتفاقية؛"مؤتمر األطراف"  )أ(
تعني منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينة،  "منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي"  )ب(

 لها حسب األصول صرحا البروتوكول، والتي ختصاص في المسائل التي ينظمها هذنقلت إليها دولها األعضاء اال
  نضمام إليه؛ه أو االالموافقة عليأو قبوله أو أو التصديق عليه  التوقيع على هذا البروتوكول ،وفقاً لنظامها الداخلي
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  3المادة 

  مجال التطبيق
ي وعلى على الموارد الجينية ضمن نطاق االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيسري هذا البروتوكول 

ويسري هذا البروتوكول أيضا على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد . هذه المواردستخدام ا المنافع الناشئة عن
  .الجينية وعلى المنافع الناشئة عن استعمال هذه المعارف

  4المادة 
  التقاسم العادل والمنصف للمنافع

جينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية بطريقـة عادلـة        يتم تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد ال         -1
ومنصفة مع الطرف المقدم لهذه الموارد أو، عند اإلقتضاء، مع المجتمع األصلي والمحلي الحائز لهذه الموارد أو                 

  .ما يرتبط بها من معارف تقليدية
تضاء، بهدف ضـمان التقاسـم      تتخذ األطراف التدابير التشريعية واإلدارية أو تدابير السياسة، حسب االق           -2

العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك المنافع الناشئة عن المشتقات المنتجـة                 
من خالل تقنيات مثل التعبير، والتضاعف والوصف أو الترقيم، مع البلد المقدم لهذه الموارد، مع مراعـاة قائمـة                 

ويقوم مـؤتمر األطـراف العامـل       . موارد الجينية المنصوص عليها في المرفق الثاني      االستخدامات النموذجية لل  
كاجتماع لألطراف باستعراض هذه القائمة على أساس منتظم بغية اإلبقاء عليهـا متمـشية مـع التقـدم العلمـي            

  .والتكنولوجي
ارف تقليديـة علـى أسـاس       يتم تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يرتبط بها من مع              -3

. 19 و16 و15و) ي(8شروط متفق عليها بصورة متبادلة، بما في ذلك حسبما تنص عليه االتفاقية فـي المـواد               
ويجوز أن تشمل المنافع منافع نقدية وغير نقدية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، المنافع المـذكورة                   

  .في المرفق األول
بير التشريعية واإلدارية أو تدابير السياسة، حسب االقتضاء، بهدف ضـمان التقاسـم             تتخذ األطراف التدا    -4

العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية مع المجتمعات األصلية              
  .9والمحلية الحائزة على هذه المعارف، مع مراعاة أحكام المادة 
  5المادة 

  ل على الموارد الجينيةالحصو
عند ممارسة حقوقها السيادية على مواردها الجينية، يخضع الحصول على الموارد الجينية للموافقة   -1

  .المسبقة عن علم للطرف المقدم لهذه الموارد، ما لم يقرر هذا الطرف خالف ذلك
ياسة، حسب االقتضاء، من أجل ما تتخذ األطراف ما يلزم من التدابير التشريعية واإلدارية أو تدابير الس  -2

  :يلي
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أن تنص على اليقين القانوني والوضوح والشفافية في متطلباتها الوطنية بشأن الحصول وتقاسم   )أ(
  المنافع؛

  أن تنص على تسهيل الحصول على المعلومات وعلى كيفية طلب الموافقة المسبقة عن علم؛  )ب(
  اسب من سلطة وطنية مختصة؛أن تنص على قرار كتابي في التوقيت المن  )ج(
أن تنص على إصدار إذن أو شهادة معترف بها دوليا كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن   )د(

  علم؛
يعترف القانون الوطني، عند اإلقتضاء، بالحقوق القائمة للمجتمعات األصلية والمحلية في الموارد   )ه(

القبول وإشراك هذه المجتمعات بصدد /افقة المسبقة عن علمالجينية ويؤكد هذه الحقوق، ويحدد معايير المو
  الحصول على مواردها الجينية؛

أن تضع قواعد وإجراءات واضحة لإللزام بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ووضعها في   )و(
  :ويجب وضع هذه الشروط كتابة ويجوز أن تتضمن. وقت الحصول

  حكما لتسوية المنازعات؛  )1(
  اسم المنافع، بما في ذلك أي ملكية لحقوق للملكية الفكرية؛ شروطا لتق  )2(
  شروطا لالستخدام الالحق من جانب طرف ثالث، إن وجدت؛   )3(
  .شروطا بشأن التغييرات في النوايا، عند اإلقتضاء  )4(

نافع تتيح األطراف قرارتها بمنح الموافقة المسبقة عن علم إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم الم  -3
  .11المنشأة بموجب المادة 

على الطرف الذي يقرر إخضاع أو عدم إخضاع أي مورد من موارده الجينية لمطلب الحصول على   -4
من االتفاقية، أن يبلغ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ) 5(15موافقة مسبقة عن علم بموجب المادة 

  .بذلك، مع أي معلومات مصاحبة
  ررا مك5المادة 

  الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
تتخذ األطراف التدابير التشريعية واإلدارية أو تدابير السياسة، حسب االقتضاء، بهدف ضمان الحصول 
على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية بموافقة مسبقة عن 

  .قبول وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية، ويستند إلى شروط متفق عليها بصورة متبادلة/لمع
  6المادة 

  اعتبارات تتعلق بالبحث وحاالت الطوارئ
  :على األطراف القيام بما يلي، لدى إعداد وتنفيذ تشريعها الوطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع
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 البحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ذات األهمية لحفظ تهيئة الظروف لتسهيل وتعزيز وتشجيع  )أ(

  التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته،
وإيالء االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ، بما في ذلك التهديدات الخطيرة للصحة العامة أو   )ب(

  .األمن الغذائي أو التنوع البيولوجي، وفقا للتشريع الوطني
  7المادة 

  ساهمة في الحفظ واالستخدام المستدامالم
تشجع األطراف المستخدمين والمقدمين على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ 

  .التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام دعما ألهداف االتفاقية
  8المادة 

   عبر الحدودالتعاون
 تتعاون أطراف مجاورة، داخل إقليم الموقع الطبيعي فيد الجينية في الحاالت التي توجد فيها نفس الموار  -1

تنفيذ هذا البروتوكول، من أجل ضمان أن تكون التدابير المتخذة مساندة  بغية ، حسب االقتضاء، األطرافهذه
  .ألهدافه وال تتعارض معها

عات أصلية ومحلية مختلفة في في حالة تقاسم نفس المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بين مجتم  -2
عدة أطراف، تتعاون هذه األطراف، مع إشراك المجتمعات األصلية والمحلية المعنية، بغية تنفيذ هدف هذا 

  .البروتوكول
  أو
أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في /في الحاالت التي توجد فيها نفس الموارد الجينية و  -1

ل إقليم أكثر من طرف واحد، تتعاون هذه األطراف، مع إشراك المجتمعات األصلية والمحلية الموقع الطبيعي داخ
  .المعنية، عند اإلقتضاء، بغية تنفيذ هدف هذا البروتوكول

  9المادة 
  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

لقوانين المجتمعات  الواجب  تنفيذ التزاماتها بموجب هذا البروتوكول، االعتبارفي األطراف، تولي  -1
، حسب لمجتمعات األصلية والمحليةالعرفية، والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعية للقوانين األصلية والمحلية، وا

  . فيما يتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةاإلقتضاء،
بإنشاء آليات إلبالغ المستخدمين ية المعنية، لمجتمعات األصلية والمحلالفعالة لمشاركة ال األطراف، بتقوم  -2

المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية عن التزاماتهم بالحصول على هذه المعارف والتقاسم العادل 
  .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف

  : والمحلية لما يليعلى األطراف، حسب االقتضاء، دعم إعداد المجتمعات األصلية  -3
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 معارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةحصول على ال فيما يتعلق باليةبروتوكوالت مجتمع  )أ(

  ؛والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف
نافع  دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للممتطلبات  )ب(

  الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛
 تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد بنود  )ج(

  .الجينية
ما يرتبط بها من  و للموارد الجينيةمألوفقيد األطراف، لدى تنفيذها لهذا البروتوكول، االستخدام ال تُال  -4

  . وفيما بينهاالمجتمعات األصلية والمحليةداخل معارف تقليدية وتبادلها 
 على اتخاذ جميع للجميعتشجع األطراف مستخدمي المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المتاحة   -5

الحائزين منصفة لتقاسم المنافع مع التدابير المعقولة، بما في ذلك العناية الواجبة، للدخول في ترتيبات عادلة و
  .تلك المعارفل الشرعيين

  10المادة 
  نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة

وتقوم نقطة االتصال الوطنية بإبالغ .  كل طرف نقطة اتصال وطنية معنية بالحصول وتقاسم المنافعيعين  -1
إجراءات الحصول على بمعارف تقليدية رتبط بها من ما يأو /لحصول على الموارد الجينية وامقدمي طلبات 

السلطات الوطنية بالموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، بما في ذلك تقاسم المنافع، و
المختصة، والمجتمعات األصلية والمحلية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين، من خالل غرفة تبادل المعلومات 

  .وتكون نقطة االتصال الوطنية مسؤولة عن عمليات االتصال باألمانة. حصول وتقاسم المنافعبشأن ال
وتكون السلطات . يعين كل طرف سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر معنية بالحصول وتقاسم المنافع  -2

الواجبة التطبيق، عن منح ية الوطنالسياسة تدابير الوطنية المختصة مسؤولة، وفقا للتدابير التشريعية أو اإلدارية أو 
 الموافقة المسبقة عن علم ىات المنطبقة للحصول علتطلبحق الحصول ومسؤولة عن اإلبالغ عن اإلجراءات والم

  .شروط متفق عليها بصورة متبادلةوإبرام 
  . للقيام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية المختصةا واحدايجوز أن يعين طرف ما كيان  -3
، بأسماء وعناوين نقطة بالنسبة له هذا البروتوكول بدء نفاذ ال يتجاوز موعد كل طرف األمانة، في يبلغ  -4

وفي الحاالت التي يعين فيها طرف ما أكثر من سلطة أو . هلديصة تخماالتصال والسلطة أو السلطات الوطنية ال
ن مسؤولية كل سلطة ععلومات ذات صلة سلطات وطنية مختصة، عليه أن يرسل إلى األمانة، مرفقا بإخطاره م

عن الموارد مسؤولة  المعلومات، كحد أدنى، أي سلطة مختصة هذه بين، تينطبق األمروحيثما . من هذه السلطات
أي بلديه أو الوطنية  االتصال ةبأية تغييرات في تعيين نقطفورا يبلغ كل طرف األمانة كما .  المطلوبةالجينية

  . أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديهتغيير في أسماء وعناوين
 من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 4 األمانة المعلومات الواردة عمال بالفقرة تتيح  -5

  .المنافع
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  11المادة 

  تقاسم المعلوماتوغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
تبادل الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلية غرفة بشأن معلومات ال لتبادل تنشأ بموجب هذا غرفة  -1

 المعلومات المتعلقة قاسموتعمل الغرفة كوسيلة لت.  من االتفاقية18 من المادة 3المعلومات بموجب الفقرة 
يتيحها كل بتنفيذ هذا البروتوكول التي ذات الصلة بصفة خاصة، المعلومات توفر، و. بالحصول وتقاسم المنافع

  .طرف
رفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم لغ كل طرف يتيحبدون اإلخالل بحماية المعلومات السرية،   -2

بموجب هذا البروتوكول، فضال عن المعلومات المطلوبة عمال بالمقررات التي ة المنافع أية معلومات مطلوب
  :وتشتمل المعلومات على. البروتوكوليتخذها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا 

  السياسة بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛تدابير التدابير التشريعية واإلدارية و  )أ(
  الوطنية المختصة؛) السلطات(معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة   )ب(
  .قرارات بمنح الموافقة المسبقة عن علم  )ج(

  :فية ما يليويجوز أن تتضمن المعلومات اإلضا  -3
والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعية، القوانين العرفية قوانين المجتمعات األصلية والمحلية، و  )أ(

   المطبقة داخل البلد فيما يتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛حسب اإلقتضاء،
   تعاقدية نموذجية؛بنود  )ب(
  موارد الجينية؛الطرائق واألدوات المعدة لرصد ال  )ج(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(

 طرائق في ، في اجتماعه األول،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولينظر   -4
، ويتخذ أنشطتهاالمتعلقة بتقارير ال غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك تشغيل

  .يد االستعراض بعد ذلكوتبقى ق قرارات بشأنها،
  12المادة 
  لحصول وتقاسم المنافعلاالمتثال للتشريع الوطني 

األطراف تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة لضمان أن الموارد الجينية المستخدمة داخل واليتها تتخذ   -1
متفق عليها بصورة متبادلة، للموافقة المسبقة عن علم وإنشاء شروط وفقا تم الحصول عليها واستخدامها القضائية 

  . الجينيةلحصول وتقاسم المنافع للبلد المقدم للمواردللتشريع الوطني حسبما ينص عليه ا
حاالت عدم االمتثال للتدابير لمعالجة ية مالئمة وفعالة ومتناسبة قانونتتخذ األطراف تدابير إدارية أو   -2

  .1المعتمدة وفقا للفقرة 
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المقدم لبلد للحصول وتقاسم المنافع لت االنتهاك المزعوم للتشريع الوطني تتعاون األطراف في حاال  -3
  .لموارد الجينيةل

  13المادة 
   وتتبعه واإلبالغ عنهرصد استخدام الموارد الجينية

تتخذ األطراف، حسب االقتضاء، تدابير لرصد استخدام الموارد  ،12 من المادة 1 تنفيذ أحكام الفقرة عند  -1
ومع مراعاة في ذلك الموارد الجينية من المشتقات المنتجة من خالل التعبير، والتضاعف والوصف، ، بما الجينية

وتشتمل .  قائمة االستخدامات النموذجية للموارد الجينية المنصوص عليها في المرفق الثاني بالبروتوكول الحالي
  :التدابير علىهذه 

  :صاح، بما في ذلك فيات اإلفتطلبمتحديد تحديد وإنشاء نقاط تفتيش و  )أ(
  السلطة الوطنية المختصة في البلد المستخدم؛  )1(
   العامة؛موال من األ تمول البحوث التيمؤسسات  )2(
  الكيانات التي تنشر نتائج البحوث المتعلقة باستخدام الموارد الجينية؛  )3(
  ؛الملكية الفكريةمكاتب فحص   )4(
لمنتجات المشتقة من الموارد على اأو التسويقية  الرقابية ةالسلطات التي تمنح الموافق  )5(

  .الجينية
 أو إصدار شهادة وقت إذن تفيد بأنه تم منح نيةالبحسن ات اإلفصاح عن طريق تقديم أدلة تطلبيجب الوفاء بم

  .5من المادة ) د(2الحصول وفقا للفقرة 
الشروط المتفق عليها إلزام مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية بتقاسم المعلومات عن تنفيذ   )ب(

  بصورة متبادلة، بما في ذلك من خالل متطلبات اإلبالغ؛
تشجيع مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية على استخدام أدوات اتصال فعالة من حيث التكاليف   )ج(

  . وتتبعهاالموارد الجينية ونظم قائمة على االنترنت لرصد
، والمسجلة في غرفة 5من المادة ) د(2ول وفقا للفقرة يشكل اإلذن أو الشهادة الصادرة في وقت الحص  -2

  .، تشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا5 من المادة 3تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفقا للفقرة 
تم الحصول /تكون شهادة االمتثال المعترف بها دوليا دليال على أن المورد قيد البحث قد تم الحصول عليه  -3

تخدامه وفقا للموافقة المسبقة عن علم وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه عليه واس
ويكون الوفاء بمتطلبات اإلفصاح عن . التشريع الوطني للحصول وتقاسم المنافع في البلد المقدم للمورد الجيني

  .طريق تقديم شهادة معترف بها دوليا
  : بها دوليا المعلومات التالية كحد أدنىيجب أن تتضمن الشهادة المعترف  -4

  اسم السلطة الوطنية التي أصدرتها؛  )أ
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  تفاصيل عن المقدم؛  )ب
  رمز أبجدي رقمي فريد ومشفر لتعريف الهوية؛  )ج
  تفاصيل عن حقوق حائزي المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، حسب اإلقتضاء؛  )د
  تفاصيل عن المستخدم؛  )ه
  ع الذي تغطيه الشهادة؛الموضو  )و
  الموقع الجغرافي لنشاط الحصول؛  )ز
  وصلة بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛  )ح
  االستخدامات المسموح بها وقيود االستخدام؛  )ط
  شروط التحويل إلى أطراف ثالثة؛  )ي
  .تاريخ اإلصدار  )ك

، في طرائق إضافية لـنظام شهادة في هذا البروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ينظر  -5
االمتثال المعترف بها دوليا، مع مراعاة الحاجة إلى تقليل تكاليف التعامالت وضمان الجدوى والطابع العملي 

  .والمرونة
  14المادة 

  االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية تشجع، أن 5من المادة ) 1)(و(2على األطراف، في تنفيذها للفقرة   -1
، حسب معارف تقليدية على إدراج أحكام بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةما يرتبط بها من أو /و

  : هذه األحكامتتضمناإلقتضاء، لتغطية تسوية المنازعات، و
  عات؛منازتسوية اللعمليات أي  ستخضع لهاالوالية القضائية التي   )أ(
  أو/ و الواجب التطبيق؛القانون  )ب(
  .زعات بطرائق بديلة، مثل الوساطة أو التحكيمانمخيارات لتسوية ال  )ج(

ات الوالية تطلبمو تفق، بما ية بموجب نظمها القانونيالعدالة إمكانية اللجوء إلى إتاحةاألطراف تكفل   -2
  .ورة متبادلةزعات الناشئة عن الشروط المتفق عليها بصانمالقضائية المطبقة، في حاالت ال

تتخذ األطراف تدابير فعالة ومتناسبة، حسب االقتضاء، لمعالجة حاالت عدم االمتثال المزعوم للشروط   -3
  : بما في ذلك تدابير لما يليمتبادلةالمتفق عليها بصورة 

   اللجوء إلى العدالة؛تيسير  )أ(
  اذها؛ فناألجنبية وإالتحكيم  باألحكام وقراراتتيسير االعتراف المتبادل   )ب(
  تيسير التعاون بين األطراف؛  )ج(
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  .توفير المساعدة لمن يسعى إلى التماس االنتصاف القانوني  )د(

يستعرض مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول فعالية التدابير المشار إليها في   -4
  . إضافية وطرائق تنفيذهاإجراءات في الحاجة إلى ، بناء على هذا االستعراض،نظري و3الفقرة 

  15المادة 
   التعاقدية النموذجيةبنودال

 تعاقدية نموذجية قوائم قطاعية لبنود على إعداد وتحديث واستخدام ، حسب االقتضاء،تشجع األطراف  -1
  .بالتشاور مع المستخدمين والمقدمين من القطاعات الرئيسيةللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، 

القوائم ستخدام الدوريا في هذا البروتوكول تقييما  األطراف العامل كاجتماع لألطراف  مؤتمريجري  -2
  .القطاعية للبنود التعاقدية النموذجية

  16المادة 
  مدونات السلوك ومعايير أفضل الممارسات

تشجع األطراف، حسب االقتضاء، على إعداد وتحديث واستخدام مدونات السلوك ومعايير أفضل   -1
  .المستخدمين والمقدمين من القطاعات الرئيسيةت فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع بالتشاور مع الممارسا

ستخدام مدونات الدوريا في هذا البروتوكول تقييما  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يجري  -2
  .معايير أفضل الممارساتوالسلوك 

  17المادة 
  زيادة التوعية

والمسائل  بأهمية الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، زيادة التوعيةر لتتخذ األطراف تدابي
  : ما يلي، ضمن جملة أمور أن تشتمل هذه التدابير علىجوزوي. الحصول وتقاسم المنافعالمتعلقة ب
   وهدفه؛الترويج لهذا البروتوكول  )أ(
  تنظيم اجتماعات ألصحاب المصلحة؛  )ب(
  مكتب مساعدة ألصحاب المصلحة؛صيانة إنشاء و  )ج(
  ؛ تعمل على الصعيد الوطنيمعلوماتالنشر المعلومات من خالل غرفة تبادل   )د(
  تشجيع مدونات السلوك ومعايير أفضل الممارسات بالتشاور مع أصحاب المصلحة؛  )ه(
  .اتخبرلل اإلقليمي التبادلتشجيع   )و(
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  18المادة 

  القدرات
على نحو تنفيذ هذا البروتوكول لعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية تتعاون األطراف في تطوير وت  -1

 أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، ال سيماالبلدان النامية، واألطراف من في فعال 
قليمية ودون اإلقليمية اإلعالمية والمنظمات المؤسسات وال، بما في ذلك من خالل ذات االقتصاد االنتقاليواألطراف 

  . القائمةوطنيةالو
 الموارد المالية وفقا ، إلى1 المشار إليها في الفقرة  في االعتبار التام احتياجات األطرافأن تؤخذيجب   -2

  .من أجل تنفيذ هذا البروتوكولالتفاقية وذلك لبناء القدرات في الألحكام ذات الصلة 
ولوياتها الوطنية من حيث القدرات من خالل تقييمات ذاتية للقدرات  احتياجاتها وأدتحدأن  على األطراف  -3

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول إلى  هذه المعلومات تقدمالوطنية، كأساس للتدابير المالئمة، وينبغي أن 
  .11وتقاسم المنافع المنشأة بموجب المادة 

ية والمحلية، على أساس االحتياجات تدعم األطراف بناء القدرات لدى المجتمعات األصل   مكررا-3
  .واألولويات التي تحددها هذه المجتمعات

القدرة على االمتثال ) أ: (لدعم تنفيذ هذا البروتوكول، يجب أن تعالج القدرات المجاالت الرئيسية التالية  -4
القدرة على ) ج(؛ القدرة على التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة) ب(اللتزامات هذا البروتوكول؛ 

القدرة ) د(إعداد وتطبيق وإنفاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو تدابير السياسة بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ و
على دعم البلدان المقدمة للموارد الجينية في تطوير قدرات األبحاث الوطنية لديها من أجل زيادة قيمة مواردها 

  .الجينية
  : جملة أمورعلى ما يلي، ضمن 4إلى  1  منلتدابير المتخذة وفقا للفقرات أن تشتمل ايجوز  -5

  التطوير القانوني والمؤسسي؛  )أ(
 المساواة في المفاوضات، مثل التدريب على التفاوض بشأن شروط متفق عليها بصورة تعزيز  )ب(
  متبادلة؛

  رصد وإنفاذ االمتثال؛  )ج(
قائمة على االنترنت المتاحة في أنشطة الحصول وتقاسم استخدام أفضل أدوات االتصال والنظم ال  )د(
  المنافع؛

  تطوير واستخدام طرائق تقييم؛  )ه(
  دراسات تصنيفية؛وبحوث ما يرتبط به من  و،التنقيب البيولوجي  )و(
  ؛، والبنية التحتية والقدرة التقنية على تسهيل استدامة نقل التكنولوجيا هذانقل التكنولوجيا  )ز(
  اهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛تعزيز مس  )ح(
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  المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛أصحاب المصلحة تدابير خاصة لزيادة قدرات   )ط(
تدابير خاصة لزيادة قدرات المجتمعات األصلية والمحلية فيما يتعلق بالحصول على المعارف   )ي(

  .طة بالموارد الجينيةالتقليدية المرتب
 ة واإلقليمية الوطنيمستوياتعلى الالمتخذة ينبغي تقديم المعلومات المتعلقة بمبادرات بناء القدرات   -5

 أوجه عزيز إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بغية ت،4 إلى 1  من وفقا للفقراتة،والدولي
  .لمتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع والتنسيق بشأن بناء القدرات اآزرالت

   مكررا18المادة 
  نقل التكنولوجيا والتعاون

، وتساهم في برامج البحث والتطوير العلمي، وال سيما 19 و16 و15تتعاون األطراف، وفقا للمواد 
.  البروتوكول من هذا4أنشطة البحوث في مجال التكنولوجيا األحيائية، كوسيلة لتوليد المنافع وتقاسمها وفقا للمادة 

ويجب أن يتضمن ذلك تدابير تتخذها األطراف من البلدان المتقدمة التي توفر حوافز إلى الشركات والمؤسسات 
داخل واليتها القضائية، لتعزيز وتشجيع الحصول على التكنولوجيا ونقلها، بالنسبة للبلدان النامية، بما في ذلك أقل 

وتتم هذه األنشطة التعاونية، .  على تهيئة قاعدة تكنولوجية سليمة ومستمرةالبلدان نموا من بينها، من أجل تمكينها
  .حيثما أمكن، في البلد المقدم للموارد الجينية

  ثالثا 18المادة 
  غير األطراف

تقوم األطراف بتشجيع غير األطراف على االنضمام إلى هذا البروتوكول والمساهمة بمعلومات مناسبة 
  . بشأن الحصول وتقاسم المنافعفي غرفة تبادل المعلومات

  19المادة 
  والموارد الماليةالمالية اآللية 

 من االتفاقية عند النظر في الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذا 20تراعي األطراف أحكام المادة   -1
  .البروتوكول

  . هي اآللية المالية لهذا البروتوكولاآللية المالية لالتفاقيةتكون   -2
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يراعي، 18لق ببناء القدرات المشار إليها في المادة فيما يتع  -3

 ينظر فيه مؤتمر لكي ،2تعلق باآللية المالية المشار إليها في الفقرة إرشاد يفي هذا البروتوكول، عند تقديم 
أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية  ال سيما البلدان النامية إلى موارد مالية، و مناألطراف، حاجة األطراف
  .الصغيرة النامية من بينها

 أقل البلدان ال سيماالبلدان النامية، ومن احتياجات األطراف أيضا  األطراف تراعي، 1في سياق الفقرة   -4
لى تحديد ، في جهودها الرامية إذات االقتصاد االنتقالينموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف 

  .ات بناء القدرات لديها ألغراض تنفيذ هذا البروتوكولتطلبتنفيذ مو
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مؤتمر الصادرة عن  إلى اآللية المالية لالتفاقية في المقررات ذات الصلة اإلرشاد الموجهنطبق ي  -5

، على حال ما يقتضيه اختالف المراعاةمع األطراف، بما فيها تلك الموافق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول، 
  .أحكام هذه المادة

هذا أن تقدم األطراف من البلدان المتقدمة موارد مالية وغيرها من الموارد لتنفيذ أحكام أيضا  يجوز  -6
 وأن تستفيد منها األطراف من البلدان النامية ،البروتوكول من خالل قنوات ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف

  .ذات االقتصاد االنتقاليواألطراف 
  20المادة 

  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
  .يعمل مؤتمر األطراف كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول  -1
 مداوالت التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقيةيجوز لألطراف في   -2

وعندما يعمل مؤتمر األطراف . ع لألطراف في هذا البروتوكولمؤتمر األطراف العامل كاجتمالأي اجتماع 
  . األطراف فيهوقفا على بموجب هذا البروتوكول يكون اتخاذ القراراتكاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، 

 أي عضو من أعضاء يستبدلعندما يعمل مؤتمر األطراف كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول،   -3
في ذلك الوقت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو  ال يكون ف يمثل طرفا في االتفاقية، ولكنمكتب مؤتمر األطرا

  .هاتنتخبه األطراف في هذا البروتوكول من بين
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد يبقي   -4

 الوظائف ويؤدي. رات الضرورية لتعزيز تنفيذه على نحو فعالااالستعراض الدوري ويتخذ، في حدود واليته، القر
  :يقوم بما يليالمحددة له بموجب هذا البروتوكول و

  رفع توصيات بشأن أية مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛  )أ(
   ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛حسبما تكون الهيئات الفرعية إنشاء  )ب(
التي تقدمها المنظمات والمعلومات ما، إلى الحصول على الخدمات  حيثما يكون مالئالسعي،  )ج(

  تعاون معها؛والالدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة واستخدامها 
نظر في هذه وال 24 شكل ووتيرة إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها وفقا للمادة تحديد  )د(

  ي تقدمها أية هيئة فرعية؛المعلومات فضال عن التقارير الت
، فضال عن أي مرفقات  ومرفقه على هذا البروتوكولتتعديالفي ال النظر، حسب االقتضاء،  )ه(

  ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛واعتمادها، التي تعتبر ، أخرى لهذا البروتوكول
  .أية وظائف أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذا البروتوكولممارسة   )و(

،  ما يقتضيه اختالف الحالمراعاةمع نظام الداخلي لمؤتمر األطراف والقواعد المالية لالتفاقية، يطبق ال  -5
كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول خالف العامل بموجب هذا البروتوكول، باستثناء إذا قرر مؤتمر األطراف 

  . اآلراءتوافقذلك ب
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 بالتزامن مع كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تعقد األمانة أول اجتماع لمؤتمر األطراف العامل  -6

وتعقد االجتماعات العادية .  هذا البروتوكولتاريخ بدء نفاذاالجتماع األول لمؤتمر األطراف المقرر عقده بعد 
 االجتماعات العادية لمؤتمر بالتزامن معالالحقة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 

  . ذلكخالفاف، ما لم يقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول األطر
تعقد االجتماعات االستثنائية لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول في أوقات   -7

، أو بناء على ذلك ضروريافي هذا البروتوكول أخرى حسبما يرى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 
شهر أ ستة في غضون ثلث األطراف على األقل بتأييد من من أي طرف، شريطة أن يحظى الطلب مكتوبطلب 

  .من إرسال األمانة للطلب إلى األطراف
 وأي دولة عضو فيها ،ألمم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذريةأن تكون ا يجوز  -8

 ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع يست طرفا في االتفاقية،، لأو مراقب عنها
ذات  ألي هيئة أو وكالة، سواء وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية  ويجوز.لألطراف في هذا البروتوكول

من  حضور اجتماع  األمانة برغبتها فيتغتكون قد أبل و،هذا البروتوكولالمشمولة ب في المسائل اختصاص
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، أن تحضر على هذا األساس، ما لم اجتماعات 

ويخضع قبول ومشاركة المراقبين إلى النظام الداخلي المشار إليه .  على األقلينيعترض ثلث األطراف الحاضر
  . في هذه المادةباستثناء ما هو منصوص عليه خالف ذلك، 5في الفقرة 

  21المادة 
  الهيئات الفرعية

 ألي هيئة فرعية تنشئها االتفاقية أو تنشأ بموجبها، أن تخدم البروتوكول عمال بمقرر يتخذه مؤتمر يجوز  -1
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، ويحدد اجتماع األطراف في هذه الحالة الوظائف التي 

  .  هذه الهيئةتؤديها
 مداوالت التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقيةيجوز لألطراف في   -2

وعندما تعمل هيئة فرعية في االتفاقية كهيئة فرعية لهذا . الهيئات الفرعيةتلك  اجتماعاتأي اجتماع من 
  . البروتوكولاألطراف في وقفا على بموجب هذا البروتوكول يكون اتخاذ القراراتالبروتوكول، 

 أي  يستبدل هيئة فرعية تابعة لالتفاقية وظائفها فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بهذا البروتوكول،تؤديعندما   -3
في ذلك الوقت طرفا في  ال يكون عضو من أعضاء مكتب هذه الهيئة الفرعية يمثل طرفا في االتفاقية، ولكن

  .بينهاالبروتوكول من البروتوكول، بعضو تنتخبه األطراف في 
  22المادة 
  األمانة

  . من االتفاقية كأمانة لهذا البروتوكول24تعمل األمانة المنشأة بموجب المادة   -1
 ما مراعاةمع  من االتفاقية بشأن وظائف األمانة على هذا البروتوكول، 24 من المادة 1تنطبق الفقرة   -2

  .يقتضيه اختالف الحال
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 مؤتمر األطراف بتوي. متى كانت مستقلة البروتوكول تكاليف خدمات األمانة  األطراف في هذاحملتت  -3

 ترتيبات الميزانية الضرورية لتحقيق هذا في، في اجتماعه األول،  في هذا البروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف
  .الغرض

  23المادة 
  العالقة باالتفاقية

ذا البروتوكول، ما لم ينص على خالف ذلك في هذا تنطبق أحكام االتفاقية المتعلقة ببروتوكوالتها على ه
  .البروتوكول

  24المادة 
  الرصد واإلبالغ

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع وإبالغلتزاماته بموجب هذا البروتوكول، إرصد تنفيذ ب كل طرف يقوم
هذا البروتوكول، لألطراف في هذا البروتوكول، على فترات يحددها مؤتمر األطراف العامل اجتماع لألطراف في 

  .التدابير التي اتخذها لتنفيذ البروتوكولب
  25المادة 

  االمتثال للبروتوكول
ببحث واعتماد  ، في اجتماعه األول، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكوليقوم

 وتشمل. االت عدم االمتثالإجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع االمتثال ألحكام هذا البروتوكول ومعالجة ح
هذه اإلجراءات وتكون . قتضاء إلسداء المشورة أو تقديم المساعدة، حسب اإلاهذه اإلجراءات واآلليات أحكام

  . من االتفاقية27ة بموجب المادة قررزعات المانمإجراءات وآليات تسوية الوال تخل ب ،لةستقمواآلليات 
  26المادة 

  التقييم واالستعراض
 بدء نفاذ بعد خمس سنوات من ،ر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول مؤتميجري

  . إلجراءاتهافعالية البروتوكول، بما في ذلك تقييمل ا تقييم،كل خمس سنوات بعد ذلكبعد البروتوكول وهذا 
  27المادة 
  التوقيع

 4، في }...{ في االقتصادي اإلقليمي يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول ومنظمات التكامل
  .2012حزيران /و يوني10 إلى 2011حزيران /و يوني11مقر األمم المتحدة في نيويورك من حزيران، وب/يونيو
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  28المادة 

  بدء النفاذ
ين للتصديق أو القبول أو خمسيبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك ال  -1

  .تفاقيةقتصادي اإلقليمي األطراف في االلتكامل االانضمام للدول أو منظمات  االالموافقة أو
قليمي، تصدق على هذا البروتوكول اإلقتصادي االتكامل اليبدأ نفاذ هذا البروتوكول ألي دولة أو منظمة   -2

من التاريخ الذي تودع فيه ، في اليوم التسعين 1لفقرة عمال باأو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه 
نضمامها، أو من التاريخ ا تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو صكقليمي اإلقتصادي االتكامل التلك الدولة أو منظمة 

  . أيهما أبعد،قليمياإلقتصادي االتكامل اللدولة أو منظمة لتفاقية الذي يبدأ فيه نفاذ هذه اال
قليمي وثيقة إضافية اإلقتصادي التكامل االصك تودعه منظمة ، ال يعد أي 2 و1ألغراض الفقرتين   -3

  .الدول األعضاء في تلك المنظمةقبل للوثائق المودعة من 
  29المادة 

  التحفظات
  .ال يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول

  30المادة 
  نسحاباال

ديع في أي وقت بعد مضي نسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الويجوز ألي طرف اال  -1
  .سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف

نسحاب، أو في أي تاريخ  سنة واحدة على تلقي الوديع إلخطار االانقضاءنسحاب نافذا بعد يصبح اال  -2
  .نسحابحدد في إخطار االيتالحق حسبما 

  31المادة 
  حجية ذات الالنصوص

ليزية كام لألمم المتحدة أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانية واإلنيودع لدى األمين الع
  . الحجيةمن حيثوالروسية والصينية والعربية والفرنسية 

  . وعشرة عام ألفيناألول تشرين/أكتوبر في اليوم التاسع والعشرين من شهر ناغوياتحرر في 

 في  بالتوقيع على هذا البروتوكول،لهذا الغرض حسب األصولوإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون 
  .التواريخ المحددة
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   المنقحبروتوكول بمشروع الالمرفق األول

  المنافع النقدية وغير النقدية
  :يجوز أن تشمل المنافع النقدية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  -1

  ليها؛رسم الحصول على كل عينة تم جمعها أو الحصول ع/رسوم  )أ(
  مدفوعات مقدمة؛  )ب(
  دفعات على مراحل محددة؛  )ج(
  دفع أتاوات؛  )د(
  رسوم الترخيص في حالة التسويق التجاري؛  )ه(
رسوم خاصة يجب دفعها إلى الصناديق االستئمانية التي تساند حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه   )و(

  المستدام؛
  ها بصورة متبادلة؛الرواتب والشروط التفضيلية حيثما يكون متفقاً علي  )ز(
  تمويل البحوث؛  )ح(
  المشاريع المشتركة؛  )ط(
  .الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة  )ي(

  :يجوز أن تشمل المنافع غير النقدية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  -2
  تقاسم نتائج البحث والتطوير؛  )أ(
لعلميين، خصوصاً أنشطة البحث في التكنولوجيا التعاون والمساهمة في برامج البحث والتطوير ا  )ب(

  األحيائية، لدى البلد المقدم للموارد الجينية إذا أمكن ذلك؛
  المشاركة في تطوير المنتجات؛  )ج(
  التعاون والمساعدة واإلسهام في التعليم والتدريب؛  )د(
  د البيانات؛السماح بالدخول إلى مرافق الموارد الجينية خارج الموقع الطبيعي وإلى قواع  )ه(
نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى مقدم الموارد الجينية بشروط عادلة وبأنسب الشروط، وبما في ذلك   )و(

شروط ميسرة وتفضيلية يتفق عليها، وخصوصاً فيما يتعلق بالمعرفة والتكنولوجيا التي تستعمل 
ظ التنوع البيولوجي الموارد الجينية، بما في ذلك التكنولوجيا األحيائية، أو التي تتصل بحف

  واستخدامه المستدام؛
  تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا؛  )ز(
  بناء القدرات المؤسسية؛  )ح(
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  الموارد البشرية والمادية لتعزيز قدرات اإلدارة وإنفاذ لوائح الحصول؛  )ط(
ة، وإن أمكن التدريب المتعلق بالموارد الجينية بمشاركة كاملة من البلدان المقدمة للموارد الجيني  )ي(

  لدى تلك البلدان؛
الحصول على المعلومات العلمية المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في   )ك(

  ذلك قوائم الجرد البيولوجية والدراسات التصنيفية؛
  اإلسهامات في االقتصاد المحلي؛  )ل(
واألمن الغذائي، مع مراعاة البحوث الموجهة نحو االحتياجات ذات األولوية، مثل الصحة   )م(

  االستعماالت الداخلية للموارد الجينية في البلدان المقدمة للموارد الجينية؛
العالقات المؤسسية والمهنية التي يمكن أن تترتب على اتفاق الحصول وتقاسم المنافع وما يتبعه   )ن(

  من أنشطة تعاونية؛
  فوائد األمن الغذائي والمعيشي؛  )س(
  جتماعي؛االعتراف اال  )ع(
  .الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة  )ف(

  المرفق الثاني بمشروع البروتوكول المنقح
  قائمة باالستخدامات النموذجية للموارد الجينية

  :يجوز أن تشمل هذه القائمة ما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر
  التحوير؛  )أ(
  ؛الحيوي) التكوين(التخليق   )ب(
  ة واالختيار؛التربي  )ج(
  اإلكثار والزراعة؛  )د(
  الحفظ؛  )ه(
  الوصف والتقييم؛ أو   )و(
أي تطبيق للتكنولوجيا األحيائية ينطوي على موارد جينية في أنشطة البحث ألغراض بخالف   )ز(

  .التسويق التجاري، وأنشطة البحث والتطوير ألغراض التسويق التجاري، والتسويق التجاري
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 المرفق الثاني بالتقرير

بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ناغويا عتماد بروتوكول ا
  *الناشئة عن استخدامها، الملحق باالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  مشروع مقرر مؤتمر األطراف
  /...10المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
أحد األهداف الثالثة  فع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية أن التقاسم العادل والمنصف للمناإذ يشير إلى

  لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
 من االتفاقية بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن 15 المادة إلىوإذ يشير 

  استخدامها،
، 2002أيلول /عقد في جوهانسبرغ في سبتمبر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنوإذ يشير إلى

الذي دعا إلى العمل، ضمن إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، للتفاوض من أجل 
  وضع نظام دولي لتعزيز وصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،

 دال، الذي كُلّف بموجبه الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول 7/19 المقرر وإذ يشير إلى
) ي(8وتقاسم المنافع، بالتعاون مع الفريق العامل المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 

ع، بهدف بصياغة وإبرام نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المناف واألحكام المتصلة بها،
من االتفاقية وكذلك أهداف االتفاقية ) ي(8 والمادة 15اعتماد صك أو صكوك تؤمن التنفيذ الفعال ألحكام المادة 

  الثالثة،
 العمل الذي قام به الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم وإذ يالحظ مع التقدير

  المنافع،
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في  بالدور التكميلي الذي تلعبه وإذ يسلّم

  تحقيق أهداف االتفاقية،
بروتوكول بشأن الحصول على ال الحاجة إلى اتخاذ ترتيبات مؤقتة إلى حين بدء نفاذ وإذ يضع في اعتباره

  مهيدا لتنفيذه الفعلي بمجرد بدء نفاذه،الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ت
  بروتوكولالعتماد     ا-أوالً 

                                                              
وينبغي . خل بحقوق األطراف في إدخال تعديالت أو إضافات أخرى على النصهذه الوثيقة، التي لم تعرض للتفاوض، ال ت  *

أن تُقرأ هذه الوثيقة بالتالزم مع صلب التقرير، الذي يعكس آراء األطراف أثناء االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالحصول 
  .وتقاسم المنافع، المنعقد في كالي بكولومبيا
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بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف ناغويا بروتوكول عتماد ا يقرر  -1

رفق رد في المي، كما )بروتوكولال (تفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالللمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق با
  هذا المقرر؛األول ب

 األمين التنفيذي يطلب إلىوبروتوكول، ل األمين العام لألمم المتحدة أن يكون الوديع لإلى يطلب  -2
يظل البروتوكول أن  و2011حزيران / يونيه4 الالزمة لتنظيم حفل التوقيع المقرر عقده في تأن يتخذ الترتيبا

،  بمقر األمم المتحدة في نيويورك2012حزيران / يونيو8 إلى 2011حزيران / يونيو11من لتوقيع عليه مفتوحا ل
 الالزمة لتنظيم حفل التوقيع في ريو دي جانيرو، في ت إلى األمين العام أن يتخذ الترتيباويطلب كذلك

  ؛، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة2012حزيران /يونيو
بروتوكول في أقرب العلى توقيع ال المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى تفاقية األطراف في االيدعو  -3

بغية ، االقتضاءنضمام، حسب ، وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو اال2011في عام فرصة ممكنة 
  ؛ وقت ممكنأقربفي ضمان بدء نفاذ البروتوكول 

ديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة لى التصعتفاقية  الدول التي ليست أطرافاً في االيحث  -4
  بروتوكول؛ال، حتى تتمكن بذلك من أن تصبح أطرافاً في االقتضاءنضمام إليه، حسب عليه أو اال

  بروتوكولالالمعنية باللجنة الحكومية الدولية     -ثانياً 
ول على الحصبروتوكول بشأن المعنية ب إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة العضوية يقرر  -5

  ؛)اللجنة الحكومية الدولية(الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
جتماع  أن تتولى اللجنة الحكومية الدولية، بدعم من األمين التنفيذي، األعمال التحضيرية لاليقرر  -6

ك الوقت، مع مراعاة أحكام الميزانية التي  في ذلوجودها ينتهي على أن،  في بروتوكول ناغويااألول لألطراف
  عتمدها مؤتمر األطراف؛ا

 مع مراعاة ما يقتضيه اختالف ،تفاقية يسري أن النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في االيالحظ  -7
  جتماعات اللجنة الحكومية الدولية؛ا على ،الحال

 2011حزيران / يونيو8إلى  4من جتماعها األول اأن تعقد اللجنة الحكومية الدولية يقرر   -8
  ؛2012نيسان / أبريل27 إلى 23واجتماعها الثاني من 

..... من  .......السيدة/ السيدللجنة الحكومية الدولية،الرئيسان المشاركان  أن يكون يقرر  -9
بها من نتخاب أعضاء مكتاإلى في اجتماعها األول  اللجنة الحكومية الدولية ويدعو ....من ..... السيدة /والسيد

  ؛في االتفاقيةبين ممثلي األطراف 
  اللجنة الحكومية الدولية حسبما ترد في المرفق الثاني بهذا المقرر؛خطة عمل  يؤيد  -10
القيام، لى اإلقليمي عقتصادي لتكامل االاومنظمات األخرى والدول في االتفاقية األطراف  يحث  -11

  ؛ الحكومية الدولية وإبالغ األمين التنفيذي بذلك، بتعيين نقطة اتصال للجنة2011آذار / مارس31قبل 
  المسائل اإلدارية والمالية    -ثالثاً 
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تفاقية المتعلقة بالتنوع لال، أن يتحمل الصندوق االستئماني البروتوكول، ريثما يبدأ نفاذ يقرر  -12
  ؛التكاليف المالية لآلليات المؤقتة (BY) البيولوجي

تة للبروتوكول تستضيفها أمانة االتفاقية، إلى حين انعقاد االجتماع  إنشاء أمانة مؤقيقرر أيضا  -13
  بروتوكول؛الاألول لألطراف في 

 من (BE)  الطوعي الخاصاالستئماني بالمبالغ التكميلية لتقديرات التمويل للصندوق يحيط علماً  -14
التي حددها األمين التنفيذي  2012-2011 أجل المساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين

  إلى تقديم مساهمات لهذا الصندوق؛األخرى  األطراف والدول ويدعو، المرفق الثالثوالمدرجة في 
 هفي اجتماعواعتمادها  2014-2013لفترة السنتين ناغويا  النظر في ميزانية بروتوكول يقرر  -15

 الميزانية في غضون ستة أشهر قبل موعد ذلك  إلى األمين التنفيذي أن يقدم مشروعويطلبالحادي عشر 
  .االجتماع

  المرفق األول بمشروع المقرر
بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ال

  الناشئة عن استخدامها
  ]يدرج النص فيما بعد[

  
  المرفق الثاني بمشروع المقرر

بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الالمعنية بخطة عمل اللجنة الحكومية الدولية 
  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

  ]يدرج النص فيما بعد[

  
  المرفق الثالث بمشروع المقرر

  بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينيةلة المؤقتة لماناألميزانية 
  ناشئة عن استخدامهاوالتقاسم العادل والمنصف للمنافع ال

  2012-2011خالل فترة السنتين 

  ]يدرج النص فيما بعد[
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  المرفق الثالث بالتقرير

  شكر وتقدير إلى حكومة وشعب كولومبيا 
  إن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع،

الدعوة الكريمة من حكومـة  ، بناء على 2010آذار  / مارس 28 إلى   22في كالي في الفترة من      إذ اجتمع   
  جمهورية كولومبيا،

 المجاملة الخاصة وحسن الضيافة، وكذلك التسهيالت الممتازة المقدمة من حكومـة          وإذ يقدر تقديراً عميقاً   
  وشعب جمهورية كولومبيا، إلى أعضاء الوفود والمراقبين وأعضاء األمانة المشاركين في هذا االجتماع،

مة وشعب جمهورية كولومبيا على الحفاوة الحارة التي حظي بها الفريـق   لحكويعرب عن خالص امتنانه   
  .العامل والجهات المتصلة به وعلى مساهمتهما في تيسير عمل هذا الفريق

-----  


