
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محایدة مناخیا لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل 
  .ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة. من هذه الوثیقة

   مفتوحة العضویةالدولیة الحكومیة اللجنة ال
  الحصولبشأن  ناغویا المخصصة لبروتوكول

  على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف
  استخدامهاللمنافع الناشئة عن 

  الثثالاالجتماع 
  2014شباط /فبرایر 28-24بیونغ شانغ، جمهوریة كوریا، 

  *من جدول األعمال المؤقت 2-4البند 
 

القطاعیة والمتعددة القطاعات،  المعلومات واآلراء حول إعداد وتحدیث واستخدام البنود التعاقدیة النموذجیة
  یروأفضل الممارسات والمعای وك الطوعیة، والمبادئ التوجیهیة،ومدونات السل

  مذكرة من األمین التنفیذي
  مقدمة

من بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل  20و 19تقتضي المادتان  -1
على إعداد وتحدیث  ،حسب االقتضاءأن تشجع األطراف، ب، )البروتوكول(والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

أفضل عیة ومتعددة القطاعات، ومدونات السلوك الطوعیة، والمبادئ التوجیهیة و بنود تعاقدیة نموذجیة قطاواستخدام 
وتقتضي المادتان أیضا أن یجري مؤتمر األطراف العامل )). 1(20و) 1(19المادتان (أو المعاییر /و الممارسات

وعلى مؤتمر )). 2(20و) 2(19المادتان (الستخدام هذه األدوات  دوریاكاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا تقییما 
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن ینظر أیضا في اعتماد مدونات سلوك محددة، ومبادئ توجیهیة 

 .))2(20المادة (أو المعاییر /وأفضل الممارسات و

والمنظمات الدولیة، ودعا مؤتمر األطراف، في اجتماعه الحادي عشر، األطراف، والحكومات األخرى،  -2
والمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین إلى تزوید األمین التنفیذي بمعلومات عن البنود التعاقدیة 

األمین التنفیذي  إلىوطلب . أو المعاییر/النموذجیة، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات و
لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وتجمیع وتحلیل إتاحة هذه المعلومات من خالل المرحلة التجریبیة 

) اللجنة الحكومیة الدولیة(لبروتوكول ناغویا  الثالث للجنة الحكومیة الدولیةوهیكلة هذه المعلومات لینظر فیها االجتماع 
  .)6و 5ألف، الفقرتان  11/1المقرر (
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، وذلك في اإلخطار 20و 19ذات صلة عن المادتین أو معلومات /ودعا األمین التنفیذي إلى تقدیم آراء و -3
2013-003 (ref. No. SCBD/SEL/ABS/VN/BG/81188) وكذلك في 2013كانون الثاني /ینایر 17، المؤرخ ،

تم استالم تقدیمات من واستجابة لذلك، . 2013آب /أغسطس 2أیار و/مایو 16الرسالتین التذكیریتین المؤرختین 
ثیوبیا واالتحاد األوروبي، وغینیا الصین، : سبعة أطراف وهي ٕ بیساو، والهند، والیابان ونیجیریا؛ ومن منظمة  –وا

؛ ومن ست منظمات وهي المنظمة الدولیة للتنوع )ویبو(حكومیة دولیة واحدة وهي المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
یة، كیو، واتحاد أخالقیات التجارة البیولوجیة وحدائق النباتات الملك؛ Plantwiseالبیولوجي؛ والغرفة التجاریة الدولیة؛ و

(UEBT) والجامعة الكاثولیكیة في لوفان. 

وأدرج االتحاد األوروبي، كجزء من تقدیمه، معلومات كان قد طلبها من أصحاب المصلحة والمستخدمین  -4
لتعاقدیة المعنیین بخصوص أي تطورات في مجاالت عمل كل منهم تتعلق بإعداد وتحدیث واستخدام البنود ا

النموذجیة القطاعیة والمشتركة بین القطاعات، ومدونات السلوك الطوعیة، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات 
كونسورتیوم مرافق التصنیف : وبناء علیه، تضمن التقدیم من االتحاد األوروبي أیضا معلومات من. والمعاییر

ألدویة الذاتیة؛ وصناعة األعشاب النباتیة األلمانیة؛ والمؤسسة ؛ والرابطة األوروبیة لصناعة ا(CETAF)األوروبیة 
الرابطة األلمانیة لصناعة التكنولوجیا الحیویة؛ ورابطة الشركات و ؛ والرابطة األوروبیة للبذور؛ (DFG)األلمانیة للبحوث 

واالتحاد الدولي روبیة األو الصیدالنیة  والرابطات لصناعاتاالصیدالنیة القائمة على البحوث في ألمانیا؛ واتحاد 
والشبكة الدولیة لتبادل النباتات؛ وحدائق  للبحوث في مجال الموارد المیكروبیة؛ الصیدالنیة؛ والبنیة التحتیة رابطاتالو  للصناعات

 .(UEBT)؛ واتحاد أخالقیات التجارة البیولوجیة ، كیولنباتات الملكیةا

من بروتوكول  20و 19رسمي لتنفیذ المادتین الیر جتماع غالوتضمن التقدیم من الیابان معلومات عن ا -5
واشتمل ذلك على دراسة أجراها معهد الدراسات العلیا بجامعة األمم . 2013آذار /ناغویا الذي نظمته في مارس

وأتیحت الوثیقتان بوصفهما الوثیقتین اإلعالمیتین . المتحدة أعد لهذا االجتماع وكذلك تقریر ذلك االجتماع
)UNEP/CBD/ICNP/3/INF/2 وUNEP/CBD/ICNP/3/INF/3.( د من وتضمنت الدراسة عرضا عاما عن عد

 .، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییرمختلف البنود التعاقدیة النموذجیة

وستقدم األمثلة الفعلیة  /http://www.cbd.int/icnp3/submissionsوستتاح التقدیمات على العنوان التالي  -6
من خالل غرفة تبادل معلومات لبنود التعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك الطوعیة، وأفضل الممارسات والمعاییر ل

 1.الحصول وتقاسم المنافع

تقاعدیة النموذجیة، ومدونات معلومات عن البنود ال: إلى فئتین عموماویمكن تقسیم محتوي التقدیمات  -7
مؤتمر األطراف العامل  تنفیذالسلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییر من ناحیة، وآراء حول كیفیة 

وبناء علیه، . ، من ناحیة أخرى20و 19ه بموجب المادتین المنود بلتكلیف لكاجتماع لألطراف في البروتوكول 
، بینما یلخص القسم هذه من األدوات األنواع المختلفةالوثیقة المعلومات المقدمة عن یلخص القسم األول من هذه 

طراف في البروتوكول فیما یتعلق الثاني اآلراء التي تم االعراب عنها حول دور مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل
الجتماع الثالث للجنة الحكومیة مسائل لنظر العض الویقترح القسم الثالث . 20و 19المادتین كال من  2بالفقرة 
 .الدولیة

                                                           
  /http://absch.cbd.int: غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعفي ستتاح األدوات من خالل قسم المكتبة االفتراضیة    1

http://www.cbd.int/icnp3/submissions/
http://absch.cbd.int/
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معلومات عن البنود التعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك،   - أوال 
 والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییر

تضمن عدد من التقدیمات أمثلة لبنود تعاقدیة نموذجیة، ومدونات سلوك طوعیة، وأفضل الممارسات  -8
 :لى النحو التاليوكانت هذه ع. والمعاییر

المبرم بین ... دامها خاتفاق بشأن الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع الناشئة عن است"  )أ(
  ؛..."و جمهوریة إثیوبیا االتحادیة الدیمقراطیةفي معهد حفظ التنوع البیولوجي 

  ؛"المنافع في إثیوبیامدونة السلوك للحصول على الموارد الجینیة والمعارف المجتمعیة وتقاسم "  )ب(
  ؛"دلیل للحصول على الموارد الجینیة والمعارف المجتمعیة وتقاسم المنافع في إثیوبیا"  )ج(
  ؛"أدلة للمستخدمین بشأن الحصول على الموارد الجینیة في الیابان  )د(
افق مدونة السلوك وأفضل الممارسات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التابعة لكونسورتیوم مر "  )ه(

  ؛(CETAF)التصنیف األوروبیة 
بشأن الحصول على  اتحاد الصناعات والرابطات الصیدالنیة األوروبیةألعضاء المبادئ التوجیهیة "  )و(

  ؛"الموارد الجینیة والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
مكانیات"  )ز( ٕ الحصول على الكائنات الحیة  مدونة السلوك الدولیة المتعلقة بتنظیم االستعمال المستدام وا

  ؛"الدقیقة
  ؛(UEBT)" 11-04-2012 –معیار أخالقیات التجارة البیولوجیة  - STD01"  )ح(
  ؛"(UEBT)التحاد أخالقیات التجارة البیولوجیة مبادئ براءات االختراع والتنوع البیولوجي التابعة "  )ط(
السیاسات والممارسات وفقا لسالسل إمدادات دلیل بشأن تقییم : التقاسم العادل والمنصف للمنافع"  )ي(

  ؛"(UEBT))اتحاد أخالقیات التجارة البیولوجیة " (العناصر الطبیعیة
  ؛"MicroB3اتفاق نموذجي بشأن الحصول على الكائنات البحریة الدقیقة وتقاسم المنافع "  )ك(
المنظمة الدولیة للتنوع " (الحصول وتقاسم المنافع في المشروعات البحثیة: المبادئ التوجیهیة"  )ل(
 ).البیولوجي

أشارت الهند إلى أن قواعد التنوع البیولوجي فیها فقد . وأشار عدد من التقدیمات أیضا إلى األدوات القائمة -9
طلب و ) ب(طلب للحصول على الموارد البیولوجیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها؛ ) أ: (تنص على أربعة نماذج
 2.وطلب للتحویل إلى طرف ثالث) د(طلب لتطبیق حقوق الملكیة الفكریة؛ و ) ج( لتحویل نتائج البحوث؛

                                                           
 (Party)" الطرف"یشیر  بینما ،العقد ین فيین الرئیسیطرفیالإلى أحد  (party) "الطرف"رجاء مالحظة أن في هذه الوثیقة، یشیر    2

على اتفاقیة التنوع البیولوجي أو على البروتوكول، أو لتصدیق قامت با قتصادي اإلقلیميلتكامل االامنظمات من إلى دولة أو منظمة 
  .إلیهما، حسب السیاق نضمامأو االعلیهما أو الموافقة  هماقبول
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مبادئها التوجیهیة "إلى  (DFG)وكجزء من التقدیم من االتحاد األوروبي، أشارت المؤسسة األلمانیة للبحوث  -10
 ".تمویل المقترحات المتعلقة بالمشروعات البحثیة في مجال اتفاقیة التنوع البیولوجيبشأن 

قاعدة بیانات المنظمة لترتیبات الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالتنوع إلى  "الویبو"التقدیم من  ارشوأ -11
وأشارت إلى أن قاعدة البیانات تحتوي على  3.التعاقدیة للملكیة الفكریة شروطالبیولوجي كأداة لتقاسم المعلومات عن ال

 .اتفاقا نموذجیا واتفاقا فعلیا 39

سیاسة ) أ: (كیو عددا من األدوات التي أعدتها المنظمة، وهيالنباتات الملكیة حدائق والحظ التقدیم من  -12
بكة الداخلیة بشأن تحدید شدلیل للموظفین على الو ) ب( 4بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك سیاسة للتسویق؛

مل مع المعارف تعاوال ها وتقدیمهاموارد الجینیة واستخدامبالنسبة لجمع ال أفضل ممارسات الحصول وتقاسم المنافع
نماذج دولیة واتفاقات ثنائیة تشمل اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع و ) ج(المجتمعات األصلیة والمحلیة؛ التقلیدیة و 

من أجل عرض شروط المشروعات التعاونیة طویلة ) الشریكة لمؤسساتل(ومذكرات تفاهم ) للشركاء الحكومیین(
) و( 6حصده؛عن وسیاسة لبیانات الحمض النووي، وصوره ومعلومات ) ه( 5احثین الزائرین؛سیاسات للبو ) د(األجل؛ 

على أن یتم التوقیع علیه من المقدم عندما ترسل المادة الجینیة ( ثائق نموذجیة بما في ذلك نموذج لتقدیم المنحةوو 
وأشیر أیضا إلى أن حدائق . طراف ثالثةالمواد لنقل المواد من حدائق كیو إلى أ توفیرواتفاق بشأن ) إلى حدائق كیو

كیو تشارك في أنشطة لبناء نهج متجانس للحصول وتقاسم المنافع في حدائق النباتات ومجتمعات التصنیف، مثال 
من خالل المبادئ التوجیهیة والمبادئ العامة للسیاسة العامة بشأن الحصول وتقاسم المنافع للمنظمة الدولیة لحفظ 

 .(CETAF)األعمال الجاریة التي ینفذها كونسورتیوم مرافق التصنیف األوروبیة حدائق النباتات و 

 7".بیان سیاستها بشأن النقل الدولي للعینات البیولوجیة بغرض تحدیدها"إلى  Plantwiseوأشار التقدیم من  -13

طار المعاهدة االتفاق الموحد لنقل المواد المستخدم في إوأشار التقدیم من الرابطة األوروبیة للبذور إلى  -14
وأشاروا إلى أنه یستخدم على نطاق واسع في قطاع التربیة . الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

  .بالنسبة لجمیع أنشطة تربیة النباتات
وأشارت الصین إلى أنها . 20و 19وأشار عدد من التقدیمات إلى أنه یجري تطویر أدوات تتعلق بالمادتین  -15
لتنوع البیولوجي أعدت ل تها الوطنیةبینما ذكرت الهند أن سلط ،قا لوضعها الوطنيطبهذه األدوات مثل م إعداد تنظ

 .تقاسم المنافع ویتم عرضها حالیا للمشاورات العامةلمسودات لمبادئ توجیهیة للحصول و 

األلمانیة مع مقترح لدلیل في التقدیم من االتحاد األوروبي من صناعة األعشاب النباتیة مدرجة وكانت وثیقة  -16
والحظت المعلومات . أفضل ممارسات الصناعة لتنفیذ القاعدة المقترحة من االتحاد األوروبي بشأن بروتوكول ناغویا

أن فریقها العامل المعني باتفاقیة التنوع البیولوجي والحصول وتقاسم المنافع  (DFG)المؤسسة األلمانیة للبحوث من 
التوجیهیة تمشیا مع  الیة من مبادئهاحعمل أیضا على تحدیث النسخة الییقة مع بنود نموذجیة و یقوم حالیا بإعداد وث

                                                           
 www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html: انظر   3
  www.kew.org/conservation/docs/ABSPolicy.pdfانظر    4
  www.kew.org/collections/herb_conditions.htmlانظر مثال    5
  data/-habitats/share-conservation/help-www.kew.org/scienceانظر    6
  www.plantwise.org/uploads/file/PW_Policy_ALL_28May2013.pdfانظر    7

http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/index.html
http://www.kew.org/conservation/docs/ABSPolicy.pdf
http://www.kew.org/collections/herb_conditions.html
http://www.kew.org/science
http://www.plantwise.org/uploads/file/PW_Policy_ALL_28May2013.pdf
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وأشارت المعلومات من الرابطة األوروبیة للبذور إلى أن قطاع تربیة النباتات . القواعد والقوانین األوروبیة واأللمانیة
ل األجل یتمثل في تحدید الممارسة التي یمكن األوروبیة بدأ في صیاغة أفضل الممارسات في القطاع مع هدف طوی

وأشارت . 2014والحظوا أنهم یتوقعون االنتهاء من العمل بحلول منتصف العام . أن تصبح معیارا في العالم أجمع
المعلومات المقدمة من رابطة الصناعات األلمانیة في مجال التكنولوجیة البیولوجیة إلى اتفاق حول بعض المبادئ 

 .ساسیة للحصول على الموارد الجینیةاألولیة األ

واحتوى التقدیم من االتحاد األوروبي أیضا على معلومات من البنیة التحتیة للبحوث في مجال الموارد  -17
ٕ مدونة السلوك الدولیة المتعلقة بتنظیم االستعمال المستدام و "وباإلضافة إلى . (MIRRI)المیكروبیة  مكانیات الحصول ا

جاریة  أعماال MIRRIعرضت أعاله، ) ز(8حسبما أشیر إلیها في الفقرة  (MOSAICC)" لدقیقةعلى الكائنات الحیة ا
ركز حالیا على إعداد إطار قانوني تشغیلي للبنیة التحتیة الجدیدة ت التي MIRRIواشتمل ذلك على إنشاء . أخرى

لمنافع وحقوق الملكیة الفكریة سیاسة عامة للحصول وتقاسم اللبحوث بالنسبة للمجموعات المیكروبیة، بما في ذلك 
استعراض مدونة السلوك الدولیة المتعلقة بتنظیم االستعمال المستدام  بدءوأشاروا أیضا إلى . للموارد الجینیة المیكروبیة

مكانیات الحصول على الكائنات الحیة الدقیقة ٕ وعالوة على ذلك، أعد . من أجل جعلها متسقة مع بروتوكول ناغویا وا
، "نظام شفاف صدیق للمستخدم للعلوم والتكنولوجیا( TRUSTالمي لمجموعات التربیة مبادرة تعرف باسم االتحاد الع

وعلى حسب تفسیرهم، سیستعمل . ایهدف إلى خلق نظام عالمي فعال من المصادر الموثوقة لعلم المیكروبیولوجی
أجل تنظیم نقل المواد المیكروبیولوجیة،  من" محددات عالمیة للهویة الفریدة"النظام عالمات إلكترونیة تعرف باسم 

 .وتتبع تدفقات الموارد والمعلومات ذات الصلة

والحظت الیابان أن وزارة الزراعة والغابات ومصاید األسماك فیها أطلقت مشروعا مدته خمس سنوات  - 18
عداد مذكرات وقد أوضحت أن المشروع یهدف إلى إ). 2016-2012(یة للمحاصیل وراثلتشجیع استخدام الموارد ال

جیدة لالستخدام  یتم من خاللها إعداد ممارساتساألجنبیة والمنظمات الیابانیة تفاهم للعمل التعاوني بین البلدان والمنظمات 
 .والبستنة وذلك في شكل بنود تعاقدیة نموذجیة في قطاعي الزراعةمحددة  وراثیة لمحاصیللموارد اللالمتبادل 

المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة ومیة الدولیة أن لجنتها الحك" ویبو"والحظت  -19
مبادئ توجیهیة بشأن جوانب الملكیة الفكریة للشروط المتفق علیها بصورة  عملت على إعدادقد  والفنون الشعبیة

ن استخدام الموارد التي تم متبادلة التي تتعلق بالحصول على الموارد الجینیة والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة ع
وأشارت إلى أن عمل الویبو بشأن المبادئ التوجیهیة كان الهدف منه إنتاج مرجع السترعاء انتباه . الحصول علیها

عملیة التي تنشأ عندما یختارون الدخول في اتفاقات بشأن الحصول وتقاسم الالموارد الجینیة إلى المسائل  رعاة
مشروع الویبو لمبادئ توجیهیة للحصول على الموارد الجینیة والتقاسم "روع استشارة بشأن وتضمن التقدیم مش. المنافع

 8."العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

جامعة األمم المتحدة التكلیف الصادر عن الدورة في والحظت الدراسة التي أجراها معهد الدراسات العلیا  -20
دعوة مجموعات أصحاب ل"أمین الهیئة والموجه إلى ارد الوراثیة لألغذیة والزراعة العادیة الرابعة عشرة لهیئة المو 

أو المعاییر التي /المصلحة إلى رفع تقاریر عن مدونات السلوك الطوعیة والخطوط التوجیهیة وأفضل الممارسات و
رد الوراثیة لألغذیة والزراعة، جمیع القطاعات الفرعیة للمواتتعلق بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى 

                                                           
: یتاح مشروع المبادئ التوجیهیة أیضا على العنوان التالي   8

www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/draft_guidelines_feb_2013.pdf  

http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/draft_guidelines_feb_2013.pdf


UNEP/CBD/ICNP/3/10 
Page 6 
 

وتجمیعها لتنظر فیها جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة التابعة للهیئة ولتستعرضها في دورتها العادیة الخامسة 
ّض أحكاما ملزمة قانونا وضعت كجزء من التدابیر التشریعیة  عشرة، مع اإلقرار بأن التدابیر الطوعیة ینبغي أن ال تقو

تكلیفا أیضا الهیئة أصدرت و  .)CGRFA-14/13/Reportمن الوثیقة ) 9(40الفقرة " (یة أو السیاسیة المحلیةأو اإلدار 
بوضع عملیة إلعداد مشروع عناصر لتیسیر التنفیذ المحلي للحصول على الموارد الجینیة وتقاسم منافعها بالنسبة 

وسیكون مشروع هذه العناصر أدوات طوعیة لمساعدة  لمختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة،
إلى الدورة المقبلة وسیقدم مشروع العناصر . الحكومات الوطنیة، ال صكوكا دولیة جدیدة بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 ).CGRFA-14/13/Report من الوثیقة )15(40الفقرة (للهیئة للنظر فیه 

فقد . 20و 19في استخدام أدوات المادتین  خبراتعن الوقدمت بعض التقدیمات أیضا بعض المعلومات  -21
) أعاله) ب(و) أ(8انظر األدوات المشار إلیها في الفقرتین (ذكرت إثیوبیا أنها استخدمت بنودها التعاقدیة النموذجیة 

والتقییم والحظت الیابان أن معهدها الوطني للتكنولوجیا . في اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع مع مختلف المستخدمین
المؤسسات الوطنیة في بلدان آسیویة أخرى حول أنشطة مشتركة في مجال البحث والتطویر أو یتعاون مع الحكومات 

وشرح التقدیم أنه وفقا لهذه األسالیب، فإن الباحثین في األوساط . استنادا إلى مذكرات تفاهم واتفاقات مشروعات
لمشاركة بالطلب معا، وذلك ألن ام التقدمشاركة في األنشطة بمجرد األكادیمیة والشركات الخاصة وغیرهم یمكنهم ال

أن هذه إلى وأشارت الیابان  .في مذكرات التفاهم واتفاقات المشروعاتمسبقا بوضوح  منصوص علیهافي البحوث 
رفین في الترتیبات تعد مفیدة للغایة لكل من مقدمي الموارد الجینیة ومستخدمیها إذ إنها تقلل العبء على كال الط

 .على نحو فردي التفاوض

أن مستخدمي مبادئها التوجیهیة یرون أنها تقدم إرشادات أولیة  (DFG)المؤسسة األلمانیة للبحوث والحظت  -22
وذكروا أن . مهمة لعملیة طلب الحصول على المادة البیولوجیة والجینیة وفقا لمتطلبات اتفاقیة التنوع البیولوجي

القانونیة وااللتزامات والحصول وتقاسم المنافع إبراز أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي  المبادئ التوجیهیة أسهمت في
 .جمع معلومات أكبر عن استخدام مبادئها التوجیهیةعلى وأشارت المؤسسة األلمانیة أیضا إلى أنها تعمل . المصاحبة

قا ساریا تستند إلى نموذج اتفا 63، كان لدیها 2013في عام  هوالحظت حدائق النباتات الملكیة كیو أن -23
 .)أعاله 12انظر الفقرة (االتفاقات التابع لها لالستخدام مع الشركاء الحكومیین والمؤسسات الشریكة 

على  ،وساعدت التقدیمات، وبوجه خاص الدراسة التي أعدها معهد الدراسات العلیا في جامعة األمم المتحدة -24
 ):19المادة (في البنود التعاقدیة النموذجیة  ةعامتحدید عدد من النقاط التي یتم معالجتها 

  تعریف األطراف في االتفاق؛  )أ(
  مدة االتفاق؛  )ب(
  تعریف المصطلحات؛  )ج(
  نطاق االتفاق؛  )د(
هذا القصد بیانات من حیث القصد التجاري أو غیر التجاري والعملیة التي ینبغي اتباعها عند تغییر   )ه(

  من غیر تجاري إلى قصد تجاري؛
  أو المعارف التقلیدیة التي یسري علیها االتفاق وعملیة التحلیل المقصود؛/تحدید للمادة الفعلیة و  )و(
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  حالة المواد غیر المستخدمة؛  )ز(
  نقل المواد أو المعلومات البحثیة إلى أطراف ثالثة؛عند متطلبات   )ح(
  غي تلبیتها؛ها مع الشروط التي ینبلبیان عن أي أدوات ذات صلة ینبغي االمتثال   )ط(
  دلیل عن الموافقة المسبقة عن علم من الطرف الذي یقدم المادة؛  )ي(
  إعالن مبادئ بأن المنافع سیتم تقاسمها؛  )ك(
  بیانات عن حقوق الملكیة الفكریة؛  )ل(
  بیانات عن المنافع الثابتة التي سیتم تقاسمها؛  )م(
  ة التي سیتم تقاسمها؛تغیر وصف للمنافع الم  )ن(
  ف التقلیدیة؛المعار   )س(
  إلى المقدم؛ تهأحكام للمستخدم من أجل اإلبالغ عن أنشط  )ع(
  القانون الساري والوالیة القضائیة؛  )ف(
  تسویة المنازعات؛  )ص(
  .انتهاء االتفاقاالمتثال و   )ق(

وتضمنت الدراسة التي أجراها معهد الدراسات العلیا في جامعة األمم المتحدة أیضا عرضا عاما للعناصر  -25
 ):20المادة (ات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییر نتوجد عامة في مدو  التي

ملخصات عن أهداف ومبادئ االتفاقیة وبروتوكول ناغویا، وفي بعض الحاالت، الصكوك األخرى   )أ(
  ذات الصلة؛

عداد اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع، والمم  )ب( ٕ ارسة البحثیة التي تتعلق معلومات أساسیة عن تاریخ وا
  بالحصول وتقاسم المنافع عبر القطاعات؛

، بما في ذلك المبادئ التوجیهیة السلوكیة واألخالقیة، مثل حالة بالسلوك المناس حولإرشادات   )ج(
  یة؛وفي حالة التنسیق بین نقاط االتصال الوطن المسبقة عن علم من المجتمعات األصلیة والمحلیةالحصول على الموافقة 

  إرشادات حول المبادئ والجوانب العملیة ذات العالقة بتحدید الموافقة المسبقة عن علم؛  )د(
أو /وإرشادات حول االعتبارات ذات الصلة عند السعي إلى الحصول على المعارف التقلیدیة   )ه(
  ضمن عملیة بحثیة؛استخدامها 
واالستخدام، بما یتسق مع االتفاقیة إرشادات حول ضمان االستخدام المستدام في عملیة الجمع   )و(

  وبروتوكول ناغویا؛
  إرشادات حول دعم أحكام نقل التكنولوجیا في االتفاقیة وفي البروتوكول؛  )ز(
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تفسیر متطلبات الدخول في اتفاقات تعاقدیة رسمیة بشأن تقاسم المنافع بشروط متفق علیها بصورة   )ح(
  ا في ذلك المنافع النقدیة والمنافع غیر النقدیة؛متبادلة، ومالحظة خیارات تقاسم المنافع، بم

تفسیر متطلبات االمتثال للتدابیر الوطنیة للحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك أیة متطلبات   )ط(
  ؛في الموقع الطبیعيللحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو على تصاریح إزالة المواد الموجودة 

 .لقة بحقوق الملكیة الفكریة والخیاراتإرشادات حول المسائل المتع  )ي(

وكما یظهر من المعلومات الواردة أعاله، هناك تنوع واسع النطاق في أنواع األدوات التي یمكن أن تقع  -26
وتتضمن هذه األدوات التي أعدتها الحكومات ومؤسسات القطاع . من البروتوكول 20و 19ضمن نطاق المادتین 

ضال عن الصناعة، واألوساط األكادیمیة العام، والمنظمات الحكومیة الدولیة أو من خالل عملیات حكومیة دولیة، ف
وتضمنت الدراسة التي أجراها معهد الدراسات العلیا في جامعة األمم المتحدة تحلیال لكل من البنود . ومنظمات أخرى

وتضمنت بعض النقاط التي . ممارسات والمعاییرالوأفضل والمبادئ التوجیهیة، التعاقدیة النموذجیة ومدونات السلوك، 
 :تها ما یليتمت إثار 

تسري هذه األدوات عبر مجموعة من القطاعات تشمل المستحضرات الصیدالنیة، والتكنولوجیا   )أ(
بما في ذلك علم  ،األحیائیة، والزراعة، وعلم النبات، والتجارة في المنتجات الطبیعیة عامة وفي البحوث غیر التجاریة

  مجاالت بحثیة أساسیة أخرى؛ ، ضمنوالبیولوجیا لغرض الحفظالتصنیف، واإلیكولوجیا، 
  :یمكن أن تكون االتفاقات النموذجیة  )ب(

تها مؤسسة من مؤسسات القطاع العام أو الخاص ال یتوقع أن تكون طرفا في قامت بصیاغ  )1(
أخذ شكل نموذج واسع مصمم للموافقة علیه وتطبیقه عبر القطاعات أو في سیاق تاالتفاق، و 
  ائیة؛عبر الوالیات القض تطبقمحدد، و 

یحتمل أن تحدد مثل معهد للبحوث أو المجموعات، و في االتفاق،  محتمل ها طرفقام بصیاغت  )2(
  في إجراء البحوث بین المؤسسة المقدمة والمؤسسة المستخدمة؛ نشروط التعاو 

  على كلیهما؛ امقصورة على البحوث غیر التجاریة أو التجاریة، أو یمكن تطبیقه  )3(
  لموقع الطبیعي أو الموارد في الموقع غیر الطبیعي أو في كلیهما؛تغطي الموارد في ا  )4(
مصحوبة بمدونة سلوك، ومبادئ توجیهیة، وأفضل الممارسات أو المعاییر مما ینتج عنها تمییز   )5(

من  19محدود بین األدوات التي یمكن أن تعتبر بنودا تعاقدیة نموذجیة بموجب المادة 
بنود التي یمكن اعتبارها مدونات سلوك، أو مبادئ توجیهیة، أو ابل تلك القبروتوكول ناغویا، م

  من البروتوكول؛ 20أفضل الممارسات أو المعاییر وفقا للمادة 
اتفاقات فعلیة، من مجموعة من المصادر وتطبق على مجموعة من السیاقات، التي تصبح   )6(

  ه؛طرفیكال  أسماء أحد طرفي االتفاق أو حذفعقودا نموذجیة بأثر رجعي من خالل 
حكومات اتفاقات نموذجیة، ومبادئ توجیهیة أو وثائق تفسیریة تعمل كأدوات تنفیذ لیمكن أن تعد ا  )ج(

القیام بأنشطتهم بما یتسق والتشریع الوطني للحصول وتقاسم المنافع، أو  فيعندما تساعد المستخدمین وغیرهم 
  أو اإلداریة؛ اتیةالسیاسالتدابیر 
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د قاإلداریة و االمتثال للتدابیر التشریعیة والسیاساتیة و  دعم 20ن أدوات المادة قد یكون الغرض م  )د(
عدم  في حاالتتكون مصممة أیضا لدعم اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع بما یتسق مع االتفاقیة وبروتوكول ناغویا 

للحصول وتقاسم المنافع في  إعداد تدابیر وطنیة للحصول وتقاسم المنافع وولكن عندما ترید األطراف في أي اتفاق
  الشعور بالثقة بأنها تحترم مبادئ دولیة منصوص علیها؛

یمكن أن تساند مدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییر مختلف   )ه(
وتصاریح المواد،  لالعناصر التي قد تكون جزءا من عملیة التفاوض حول الحصول وتقاسم المنافع، مثل اتفاقات نق

التصدیر، وتصاریح إجراء البحوث، أو اتفاقات التعاون في إجراء البحوث، واالتفاقات مع المجتمعات األصلیة 
  والمحلیة؛
مدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییر بعملیة التفاوض، أیضا قد تتعلق   )و(

  ومحتوي االتفاقات، أو كلیهما؛
، قد تصبح األدوات ضروریة إذا أشیر إلى األدوات في 20و 19أو متطلبات المادتین  تبعا ألحكام  )ز(

  اتفاق للحصول وتقاسم المنافع، كشرط لمنحة البحث أو تكون مطلبا للعضویة في منظمة ما؛
في حین أن بعض هذه العقود النموذجیة تقدم بنودا اختیاریة مختلفة تمثل الوسائل المختلفة للتعامل   )ح(

مسألة معینة، فإن الكثیر منها ال یقدم ذلك، وینص على معظم البنود التعاقدیة النموذجیة ضمن سیاق عقد كامل مع 
  كجزء متكامل؛به كان قد صمم للعمل 

  أساس أن هناك بعض الفسحة للتفاوض؛لى إالرغم من ذلك بمعظم االتفاقات النموذجیة تستند   )ط(
التعاقدیة النموذجیة الموجودة في ضوء البروتوكول في الحاالت  البنود لمراجعةقد یكون هناك مبرر   )ي(

ولكن تجدر مالحظة أن عددا من العقود النموذجیة قد تم إعدادها كوسیلة . ات بالفعلمراجعالتي لم یتم إجراء هذه ال
جیة في ضوء ألحد العقود النموذ مراجعةوفي هذه الحاالت، فإن أي . لتنفیذ التشریع الوطني أو القواعد الوطنیة

أو التشریعیة التي تنفذ البروتوكول في تلك الوالیة /البروتوكول قد یحتاج إلى اتباع اإلصالحات السیاساتیة و
  القضائیة؛
إلى أن تكون عریضة في التركیز وتقدم معلومات أساسیة عامة عن  20كما تمیل أدوات المادة   )ك(

هذه األدوات في ضوء البروتوكول من  مراجعةالمنافع، فإن مصدر االلتزامات الدولیة في مجال الحصول وتقاسم 
المرجح أن ینتج عنها إضافات مهمة، وخصوصا فیما یتعلق بالمسائل التي نص علیها البروتوكول على نحو كبیر، 

  وزیادة التعریف، على سبیل المثال أحكامه بخصوص المعارف التقلیدیة؛
ن تذهب إلى مسائل أبعد، مثل ما إذا كان من المتوقع أن تمیل الفروقات بین العقود النموذجیة أ  )ل(

ویمیل القطاع الذي یجري البحوث، . ولیس القطاع المحدد للتطبیقتكون طبیعة البحوث تجاریة أو غیر تجاریة 
وبالتالي الممارسات البحثیة المستخدمة في قطاع معین، یمیل إلى أن یكون أكثر صلة بالمسائل، مثل نوع العینات 

ینیة أو كمیتها المطلوبة، ومدة االتفاق، ونطاق المنافع وكمیتها التي ستتراكم لصالح المقدم، وما إذا كان یتم الج
وبعبارة . الحصول على المعارف التقلیدیة كجزء من عملیة إجراء البحوث، بدال من الهیكل األساسي للعقد النموذجي

االتفاق علیها بین األطراف عند تنفیذ اتفاق فعلي، بدال من  أخرى، تذهب هذه المسائل أبعد من الخصوصیات التي تم
  .الهیكل األساسي التفاق نموذجي
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ویمیل االختالف . مهمة كثیرة عبر مختلف األدوات أوجه تشابه، هناك 20بالنسبة ألدوات المادة   )م(
صاحب المصلحة الذي احتیاجات على  االطالع، ویؤدي ذلك إلى المسائل التي تم التأكید علیهاإلى الرئیسي 

  والسیاق والقطاع الذي ستطبق علیه؛ ،داةتخدم األسسی
ال  وبینما. وتتداخل معها 20ویتصل عدد من األدوات المتصلة بالمعارف التقلیدیة بأدوات المادة   )ن(

دیم عن طریق تق 20، فإنها تكمل أدوات المادة فحسب تركز هذه األدوات في الغالب على الحصول وتقاسم المنافع
إرشادات لمستخدمي الموارد الجینیة ومقدمیها حول مسائل محددة تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع عندما یتعلق 

فعلى سبیل المثال، قد تقدم هذه . بالمعارف التقلیدیة، واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلیة والمحلیة
الحصول على الموافقة، أو إجراء البحوث والتفاوض حول األدوات إرشادات عما یشكل سلوكا أخالقیا في عملیة 
ویمكن أن تلعب البروتوكوالت المجتمعیة التي أعدتها . اتفاقات تقاسم المنافع مع المجتمعات األصلیة والمحلیة

المجتمعات األصلیة والمحلیة الستخدامها الخاص، دورا في مساعدة المجتمعات على فهم وتأكید حقوقها ومصالحها 
  .وعملیاتها إلى من یسعى إلى طلب الحصول ل المفاوضات حول الحصول وتقاسم المنافع، وعلى توصیل توقعاتهاخال
أن مدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة،  20و 19والحظ التقریر من االجتماع غیر الرسمي لتنفیذ المادتین  -27

ابط بین األهداف الثالثة لالتفاقیة، وذلك عن وأفضل الممارسات والمعاییر یمكن أن تقدم فرصة عملیة لترسیم الرو 
طریق مساعدة المستخدمین والمقدمین على إرساء ترتیبات الحصول وتقاسم المنافع بطریقة من شأنها أن تسهم أیضا 

وبناء علیه، اقترح أن هذه األدوات وسیط مهم بین الغایات العریضة . في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام
 .اف على النحو المنصوص علیه في االتفاقیة والبروتوكول، وأن یتم تنفیذ هذه الغایات في الظروف الفعلیةلألطر 

التي  اتوتضمن التقریر من االجتماع غیر الرسمي أیضا عددا من النقاط ذات الصلة في موجزه للمناقش -28
 9:وتشمل بعض النقاط التي تمت إثارتها ما یلي. دارت

بنود التعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل یمكن أن تعمل ال  )أ(
الممارسات والمعاییر على النهوض باالتساق، والیقین القانوني، والشفافیة، والتتبع ویمكن أن تخفض من تكالیف 

  المعامالت؛
غیر كافیة في تعتبر مهمة، فهي  20و 19في حین أن األدوات التي تمت معالجتها في المادتین   )ب(
  وهناك حاجة إلى قدرات أوسع ونظم أكبر للتنفیذ الفعال لبروتوكول ناغویا؛. حد ذاتها

مساعدة لبناء قدرات الجهات الفاعلة التي تؤدي دورا في  20و 19ن ییمكن أن تقدم أدوات المادت  )ج(
نفاذ ترتیبات الحصول وتقاسم المنافع؛ ٕ   رصد وا

قامة فهم متبادل  20و 19تین ینبغي أن تستخدم أدوات الماد  )د( ٕ لمساعدة األطراف على بناء الثقة وا
  وشامل لشروط االتفاق؛

ألفضل طریقة لتشجیع المجتمعات األصلیة والمحلیة  مزید من االهتمامیمكن أن تعطي األطراف   )ه(
لمرتبطة بالموارد الجینیة، على إعداد البنود النموذجیة في سیاق تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقلیدیة ا

  من البروتوكول؛ 12على النحو المنصوص علیه في المادة 

                                                           
  .UNEP/CBD/ICNP/3/INF/3حاء من الوثیقة الكامل للمناقشات في القسم  موجزیرد ال   9
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مقابل  20و 19المتسقة بالمادتین دوات األة من اآلراء حول مزایا ومساوئ المعاییر و مجموعهناك   )و(
یقین، ویقلل تكالیف فمن ناحیة، یمكن لنهج أكثر اتساقا أن یدعم ال. أدوات متنوعة داخل القطاعات والبلدان وعبرها

 ومن ناحیة أخرى، فإن القطاعات المختلفة لدیها متطلبات. المعامالت ویساوي بین قدرات التفاوض بین األطراف
هج الوطنیة في تنوع ال 20و 19، وهناك حاجة إلى أن تعكس أدوات المادتین مختلفة وتعمل في سیاقات مختلفة النُ

  والنظم التشریعیة الوطنیة؛
تحدیات عملیة مثال، في الحاالت التي تحاول إلى یة نموذجانتشار العقود ال یؤدين یمكن أ  )ز(
  لكل منهما نموذجها الخاص؛ویكون ، إبرام اتفاق مؤسستان
قدیة النموذجیة ما تزال هناك أسئلة عن كیفیة معالجة أي عدم اتساق محتمل بین البنود التعا  )ح(

  ؛والتشریع الوطني
التي في القطاعات دئ التوجیهیة واألدوات األخرى دورا مهما في زیادة التوعیة یمكن أن تلعب المبا  )ط(

 .تتصل أنشطتها بالحصول وتقاسم المنافع، ولكن في الحاالت التي توجد توعیة قلیلة حالیا بالتزامات بروتوكول ناغویا

ییر یمكن أن تفید البلدان والحظت نیجیریا أن مدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعا -29
واقترحت أن هذه األنواع من المعاییر . ة عن الحصول وتقاسم المنافعقلیلوتوعیة  ةالنامیة التي لدیها مهارات محدود

التي أن المبادئ التوجیهیة تحدد أفضل الممارسات أیضا ورأت . الطوعیة تعزز من سهولة استخدام التشریع المحلي
على الموارد الجینیة واستخدامها، مما یحبط االستیالء علیها وینشئ الشفافیة الحصول  في مجال هااعتمادینبغي 

 .واإلنصاف

 20و 19المادتین كال من  2 ةاآلراء حول الفقر   –ثانیا 

قدم ثالثة أطراف آراء عن الكیفیة التي ینبغي أن ینفذ بها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  -30
 .20و 19 المادتین من كال 2 ةلمنوط به في الفقر البروتوكول التوكیل ا

، ینبغي أن تعد األمانة مشروعا بخصوص 20من المادة  2إلى أنه بالنسبة ألغراض الفقرة وأشار طرف  -31
أو المعاییر وذلك لمناقشته في اجتماع مقبل لمؤتمر /مدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات و

ر األطراف العامل كاجتماع موأوصى الطرف أیضا بأن یقوم مؤت. اع لألطراف في البروتوكولاألطراف العامل كاجتم
أو /مدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات ولألطراف في البروتوكول باستعراض مدى استخدام 

مها فقط بعض فترة معینة من ن فاعلیة هذه األدوات یمكن تقییأل فحسب، نظرامرة واحدة كل أربع سنوات  المعاییر
 .الممارسة

أن االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة ینبغي أن یعد صیاغة لمقترح إلى بطرف آخر عن رأیه  بر وأع -32
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول حول الغرض من التقییم الدوري للبنود التعاقدیة النموذجیة 

وفیما یتعلق باعتماد . 20من المادة  2، وخصوصا عند مقارنتها بالصیاغة في الفقرة 19مادة من ال 2وفقا للفقرة 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول لمدونات سلوك محددة، ومبادئ توجیهیة، وأفضل 

ي اجتماعات الحقة لمؤتمر النظر في ذلك فمزیدا من سیتطلب  هذاأن  فمحددة، أشار الطر الالممارسات أو المعاییر 
ن األمر سیحتاج إلى أن یتبع االعتماد تطور الخبرات في أل نظرااألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، 

 .عام غیر رسمي قبل أي اعتماد رسمي ممكنتنفیذ البروتوكول، فضال عن فهم 
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حصول وتقاسم المنافع ینبغي أن بشأن الواقترح طرف آخر أن التقییم الدوري الستخدام المعاییر الطوعیة  -33
 .مل مبادئ بون التوجیهیةیش

على  تحظى بالقبولخیارات لوجود معاییر قطاعیة وأفضل الممارسات الأن  اتمنظماحدى الوالحظت  -34
 .ة كبیرةجیسر استخدامها بدر یأن ذلك  ون حافزا قویا لتطویرها ومن شأنالدولي سیك مستوىال

في جامعة األمم المتحدة وكذلك تقریر االجتماع غیر  اها معهد الدراسات العلیوأثارت الدراسة التي أجرا -35
 :20و 19 المادتین كالمن  2 ةالرسمي بعض النقاط التي قد تكون متصلة بالفقر 

قد تكون هناك حاجة إلى تقاسم المعلومات عن االستخدام الفعلي، والمستخدم والمقدم الفعلیین   )أ(
  ؛20و 19ادة من أدوات المادتین والخبرات والدروس المستف

في  20المادة و  19 كل من المادةإن إعداد دراسات حالة محددة حسب القطاع بشأن دور أدوات   )ب(
بما في ذلك مع إشارة إلى ما إذا حدث ذلك داخل كل قطاع من القطاعات التي تم  –دعم الحصول وتقاسم المنافع 

سوف یساعد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  –نهج قیاسي أكثر فائدة بحثها، قد یكون اتباع نهج أكثر تنوعا أو 
  ؛20لألطراف في البروتوكول في دوره بخصوص المادة 

بما في ذلك (إن الدور المحتمل لهذه األدوات في دعم حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام   )ج(
  افي؛سوف یستفید من البحث اإلض) من البروتوكول 9تنفیذ المادة 
أنواع مختلفة من األدوات وتقدیمها  صیاغةقد یكون من المفید تقاسم المعلومات عن كیفیة   )د(

  إلرشادات حول مسألة التحول من االستخدام غیر التجاري إلى االستخدام التجاري؛
 األدوات التي قاموا بمراجعتها أو الذین یعتزمون مراجعة واضعي صیاغةقد یكون مفیدا الطلب من   )ه(

معلومات عن طبیعة وأسباب المراجعات التي أجروها، بما في ذلك أغراض التقییم التي یعتزم إجراؤه أن یقدموا أداة 
  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  20من المادة  2إن الطلب المذكور في الفقرة   )و(
، یمكن أو المعاییر/اعتماد مدونات سلوك محددة، ومبادئ توجیهیة وأفضل الممارسات وفي أن ینظر في البروتوكول 

تفعیله بعدد من الوسائل المختلفة، بما في ذلك أن أي أدوات محددة التي قد یتم اعتمادها تظل طوعیة ولكنها تمثل 
  .لبروتوكولمع االتحقق من أن األداة تتوافق 

 فیها للنظرمطروحة ومسائل استنتاجات   -ثالثا 

أنه في القسم األول من هذه الوثیقة، والتي تم تلخیصها  20و 19یظهر من المعلومات المقدمة عن المادتین  -36
تنفذها الحكومات من الواضح أن هناك مجموعة واسعة من األدوات التي تم إعدادها وأن هناك أنشطة كثیرة جاریة 

اقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات فیما یتعلق بالبنود التعوالمنظمات 
، فقد تم مراجعة عدد قلیل 20و 19وفي نفس الوقت، وبینما هناك أدوات كثیرة تم إعدادها تتصل بالمادتین . والمعاییر

 .بعد اعتماد بروتوكول ناغویافحسب منها أو تطویره 

الصادر إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إن اآلراء المقدمة بخصوص التكلیف  -37
ویتمثل أحد هذه الجوانب في توقیت . عددا من الجوانب المختلفة تتضمن 20و 19المادتین كال من  2في الفقرة 
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ل اكتساب ومن المقترح أال یحدث تدریب التقییم بوتیرة أكثر من مرة كل أربع سنوات من أج. وتواتر تدریب التقییم
أما إذا كان التقییم األول سیتم بعد أربع سنوات من دخول البروتوكول . الخبرة مع هذه األدوات ومع تنفیذ البروتوكول

ویمكن النظر في الكیفیة التي یمكن ) 31المادة (حیز النفاذ، فإن ذلك سیتالزم مع أول تقییم واستعراض للبروتوكول 
 .خرأن یكمل هذین التدریبین بعضهما اآل

وكما ورد في . وهو الغرض من تدریب التقییم 20و 19المادتین كال من  2وهناك جانب آخر للفقرة  -38
تدریب التقییم یمكن أن تتقاسم معلومات عن االستخدام الفعلي ألدوات لالملخص أعاله، فإن األغراض الممكنة 

ا األدوات وتدعم تنفیذ جوانب معینة من ، والدروس المستفادة والوسائل التي یمكن أن تعالج به20و 19المادتین 
إجراء تحلیل لجوانب محددة من هذه األدوات، مثل النظر في األخرى یمكن  ةومن األغراض الممكن. البروتوكول

هج القیاسیة ألدوات المادتین  والدور المحتمل داخل القطاعات والبلدان وعبرها؛  20و 19المزایا والمساوئ مقابل النُ
كیفیة صیاغة أنواع مختلفة من األدوات و وات في دعم حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛ لمثل هذه األد

؛ أو كیف تم مراجعة وتقدیمها إلرشادات حول مسألة التحول من االستخدام غیر التجاري إلى االستخدام التجاري
 .في ضوء بروتوكول ناغویا 20و 19أدوات المادتین 

، أي الغرض من االعتماد الممكن لمدونات سلوك 20من المادة  2حدد في الفقرة وأثیر أیضا السؤال الم -39
اعتماد مثل هذه األدوات على أن  تمت مالحظة وبینما. أو المعاییر/محددة، ومبادئ توجیهیة، وأفضل الممارسات و

سیتطلب خبرة أكبر مع  واستخدامها، أشیر أیضا إلى أن اعتماد أدوات محددةلتطویرها  حوافز تنشئالمستوى الدولي س
تنفیذ البروتوكول ولذلك ینبغي تأجیلها إلى اجتماعات مقبلة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 .البروتوكول

كال من  2وبالتالي، مع عدد المقترحات المقدمة بخصوص الغرض الممكن من تدریب التقییم في الفقرة  -40
البدء بالفعل في  نأجیل النظر في الغرض المحدد لتدریب التقییم إلى حی، قد یكون من المفضل ت20و 19المادتین 

 .لمزید من الخبرة مع استخدام مثل هذه األدوات وفي تنفیذ البروتوكولالتدریب في ضوء الحاجة المعرب عنها 

 :وفي ضوء ذلك، قد ترغب اللجنة الحكومیة الدولیة في النظر فیما یلي -41

د التعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل البنو  واضعي صیاغةتشجیع   )أ(
  الممارسات والمعاییر إلى إتاحة هذه األدوات من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

  التي تم إعدادها قبل بروتوكول ناغویا؛ 20و 19التشجیع على تحدیث أدوات المادتین   )ب(
ري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا تقییما التوصیة بأن یج  )ج(
بعد أربع  البنود التعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات والمعاییرالستخدام 

  .سنوات من دخول البروتوكول حیز النفاذ وبالتالزم مع أول تقییم واستعراض للبروتوكول
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