
  المتعلق  بقلتنوع البةولوجي تاقية ال مؤتمر األطراف في 
 نقغوةققجتمقع األطراف في بروتوكول كالعقمل 

 بشأن الحصول على الموارد الجةنة  والتققسم 
 للمنقفع النقشئ  عن استخدامهقالعقدل والمنصف 

 الثانياالجتماع 
 2016ديسمبر/كانون األول  17-4كانكون، المكسيك، 

  **من جدول األعمال المؤقت 12البند 
 

 المنقفعوتققسم من بروتوكول نقغوةق بشأن الحصول  10اجتمقع فرةق الخبراء بشأن المقدة تقرةر 

 مقدم 

 معلومقت أسقسة  -ألف

طراف في بروتوكول ناغوةا بشأن العامل كاجتماع األ التنوع البةولوجيالمتعلق  ب تااقة االاف في مؤتمر األطر  دعا  -1
األطراف،  ،NP-1/4 مقرره، في صول على الموارد الجةنة  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئ  عن استخدامهاالح
محلة ، وأصحاب المصلح  المعنةةن، أن ةقدموا إلى األمةن المجتمعات األصلة  وال، والمنظمات الدولة ، و األخرى الحكوماتو 

التي لم تتم لتقاسم المنافع  عالمة  متعددة األطراف التناةذي آرائهم بشأن: )أ( الحاالت التي ةمكن أن تدعم الحاج  إلى آلة 
متعددة األطراف، فضال عن معلومات منافع تقاسم ل لمة عا آلة لتشغةل  الطرائق الممكن )ب(  تغطةتها في إطار النهج الثنائي؛

والمجاالت التي تتطلب مزةدا من الدراس ، على ؛ )ج( هذه الطرائق بشأنمختلا  السةنارةوهات البشأن اآلثار المترتب  على 
 من بروتوكول ناغوةا 10المادة  بشأن  2013من تقرةر اجتماع الخبراء 23 النحو المحدد في الاقرة

(UNEP/CBD/ICNP/3/5).   ،أي خبرات بشأن االنعكاساتوةمكن أن تشمل أةضا وجهات النظر، حةثما كان ذلك متاحا 

 .تناةذ البروتوكول علىمكتسب  تعمل 

 ( 1: )عن التكلةف بإجراء دراس  ُةعد تجمةعا لآلراء المقدم ؛ )ب( أن طلب المقرر أةضا إلى األمةن التناةذي: )أ(و  -2
األهمة  المحتمل  لألعمال التي ( 2؛ و)بروتوكول ناغوةا واآللةات المتعددة األطراف األخرىالخبرات المكتسب  من إعداد وتناةذ 

 الوضعالطبةعي وداخل  الوضعاضطلعت بها العملةات األخرى، بما في ذلك دراسات الحال  المتعلق  بالموارد الجةنة  خارج 
                                                 

 تم إصدارها سابقا كوثيقة  UNEP/CBD/ABS/A10/EM/2016/1/4   
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 اارةق خبراء متوازناجتماعا ل عقدو)ج( أن ة ؛الت عبر الحدودالطبةعي، والمعارف التقلةدة  المرتبط  بالموارد الجةنة  والحا
على  بحث،والدراس  بغر  التوصل إلى فهم مشترك بشأن المجاالت التي تتطلب المزةد من ال تجمةع اآلراءستعرا  الإقلةمةا 

 .2013لعام  من تقرةر اجتماع الخبراء 23النحو المحدد في الاقرة 

اجتماع األطراف في بروتوكول كللنظر فةها من قبل مؤتمر األطراف العامل  أعمالهتائج اجتماع فرةق الخبراء نةقدم و  -3
  ناغوةا في اجتماعه الثاني.

النروةج وبلجةكا، في  حكومتين بروتوكول ناغوةا بدعم مالي من م 10 المادةباجتماع فرةق الخبراء المعني ُعقد و  -4
 .2016فبراةر/ شباط  3 -1الاترة من  فيمقر األمان  العام  التااقة  التنوع البةولوجي 

 الحضور -بقء

من خالل اإلخطار رقم  االجتماع مشاركته في ترشةح خبةر للنظر في إلىعةت األطراف في بروتوكول ناغوةا دُ  -5
2015-111 (ref. No. SCBD/ABS/VN/KG/jh/85065)  عةت الحكومات األخرى.  وقد دُ 2015سبتمبر  25المؤرخ، 

تلقت و  . بصا  مراقب في االجتماع للمشارك والمنظمات ذات الصل  أةضا لترشةح خبةر  ،  والمحلة والمجتمعات األصلة
من الحكومات األخرى، والمجتمعات األصلة  والمحلة   ترشةحا 26 نحوترشةحا من األطراف و  26األمان  ما مجموعه 

والحاج  إلى ضمان التوزةع الجغرافي وتجاربهم  برتهمقد تم اختةار الخبراء والمراقبةن على أساس خذات الصل .  و والمنظمات 
  .تم استعرا  مجموع  من الخبراء والمراقبةن من قبل مكتب مؤتمر األطراف. و العادل والتوازن بةن الجنسةن

ندونةسةا، وا  هنغارةا، و واالتحاد األوروبي،  ،وكوبا ،وكمبودةاكل من بةالروس،  وحضر االجتماع خبراء رشحتهم -6
ورواندا، الذةن تم اختةارهم  ،الهندلم ةتمكن الخبراء من .  بةنما وأوغندا ،سوةسراو جنوب أفرةقةا، و بةرو، و النروةج، و  المكسةك،و 

 .، من حضور االجتماعودعوتهم

مجموعات ؛ الةابان وهي كالتالي: شارك خبراء من الحكومات والمنظمات األخرى في االجتماع بصا  مراقبو  -7
عب  األمم المتحدة لشؤون المحةطات وقانون البحار؛ منظم  الصح  ش ؛ارد الطبةعة  تواللةبالمو وتبتةبا. الشعوب األصلة  

خبراء من كوستارةكا، واألمان  العام  للمعاهدة الدولة  بشأن الموارد الوراثة  النباتة   . ولم ةتمكنالعالمة ؛ وغرف  التجارة الدولة 
 .، من حضور االجتماعودعوتهمالذةن تم اختةارهم ، يقانون البةئللبةرو  جمعة و لزراع ، لألغذة  وا

 افتتقح الجتمقع  .1البند 

من قبل األمةن التناةذي  2016فبراةر/شباط  1صباحا ةوم اإلثنةن الموافق  09:30افتتح االجتماع في تمام الساع   -8
 لالتااقة .

الدعم المالي لعقد  هماتقدةمعلى وشكر حكومتي النروةج وبلجةكا ، األمان  فيالخبراء برحب األمةن التناةذي و  -9
 .2014 أكتوبر 12ةوم مضى وذلك في أكثر من عام  منذ حةز التناةذ قد دخلار إلى أن بروتوكول ناغوةا . وأشاالجتماع

االجتماع الثاني  ِقبل تصدةق من 100متوقع الوصول إلى ومن التصدةقا حتى اآلن،  70 وأشار إلى أن البروتوكول قد تلقى
اضطلعت بها جهود بناء القدرات التي . وسلط األمةن التناةذي الضوء على 2016ول عام / كانون األفي دةسمبر لألطراف

وشدد أةضا . لتناةذ البروتوكولأطر وطنة  للحصول وتقاسم المنافع  وضع علىاألمان  بالتعاون مع الشركاء لمساعدة األطراف 
 .مبتكرةشاركةن على استخدام االجتماع كارص  للبحث عن حلول الم ، وحث10بشأن المادة على ضرورة إحراز تقدم 

 التنظةمة  المسقئل  .2البند 



 انتخب المشاركون السةدة إلةزابةث مارتنةوك رئةسا لالجتماع. -10

اعتمد الارةق جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت و  -11
(UNEP/CBD/ABS/A10/EM/2016/1/1)  هو كالتالي:الذي أعدته األمان ، و 

 افتتاح االجتماع. -1

 التنظةمة . المسائل -2

 المكلف بإجرائها وتجمةع اآلراء. استعرا  الدراس  -3

 االستنتاجات والخطوات التالة  الممكن . -4

 مسائل أخرى. -5

 اعتماد التقرةر. -6

 اختتام االجتماع. -7

التالة : واتاق االجتماع بشأن تنظةم عمله في المرفق األول لجدول األعمال المشروح المؤقت الوارد في الوثةق   -12
(UNEP/CBD/ABS/A10/EM/2016/1/1/Add.1). 

 استعراض الدراس  المكلف بإجرائهق وتجمةع اآلراء  .3البند 

 استعراض الدراس  المكلف بإجرائهق ألف.

الخبرات المكتسب  من إعداد دراس  عن "أوال الوثةق  المعنون  ناقش الارةق في إطار هذا البند من جدول األعمال،  -13
، األهمة  المحتمل  لألعمال التي اضطلعت بها العملةات األخرىو  وكول ناغوةا واآللةات المتعددة األطراف األخرىوتناةذ بروت

ستمع االجتماع إلى عر  من وا.  (UNEP/CBD/ABS/A10/EM/2016/1/2)" الواردة في الوثةق  بما في ذلك دراسات حال 
حسبما ُطلب منها في الدراس   التي أجرتأدنبرة، كلة  الحقوق،  جامع ي في أستاذ القانون البةئي العالممورغةرا،  السةدة إلةسا

 .NP-1/10 المقرر

كةف تم اكتساب بع  الخبرات في مجال تطوةر وتناةذ بروتوكول ناغوةا على الصعةدةن  وقد وصات السةدة مورغةرا -14
وأشارت إلى أن   ".للحدود نطوي على عبورالحاالت التي ت "الوطني واإلقلةمي، وخاص  فةما ةتعلق بالنهج اإلقلةمة  إلى

من قبل الجهات  الطوعة  فرص  لتقاسم المنافع غةر النقدة ، فضال عن فرص للتبرعاتعلى المؤلاات األكادةمة  قد أكدت 
أو  في صحاب المصالح التي ةمكن أن تسهمأللمبادرات الطوعة  لقدمت دراسات الحاالت المختارة أدل   . كما المعنة  المختلا 

 .كمل تقاسم المنافع المتعددة األطرافتُ 

نسبةا وتعتمد على شروط  بالتطبةق المتخصص أن اآللةات المتعددة األطراف القائم  تمةزت مورغةرا ت السةدةوأوضح -15
وحددت السةدة   .الدرج  التي كانت هذه البنود ماتوح  للمااوضات من إطار إلى آخراختالف  تعاقدة  موحدة، على الرغم من

هج بتقاسم المنافع غةر النقدة  السابق  لتقاسم المنافع النقدة ، مع بع  األدل  التي تشةر إلى اتباع نُ  المتعلقاالتجاه  مورغةرا
غةر  الناشئ  منافعالقدرات كتقاسم لل، والتعاون العلمي وبناء وتنظةم تبادل المعلوماتمتعددة األطراف لتسهةل و أكثر مؤسسة  

ة  تحقةق كةا حولإلى أنه ال ةوجد اتجاه واضح في تقدةم اإلرشاد الدولي  مورغةرا السةدة أخرى، أشارتمن ناحة  . النقدة 
إلطار الخاص بالتأهب لألنالونزا الجائح  لتبادل فةروسات األنالونزا ا، على الرغم من أن العدال  والمساواة حةال المنتاعةن



السلط   قد تحركتو ، معةارا لتحقةق هذه الغاة  قد قّدم منظم  الصح  العالمة التابع  ل والتوصل إلى اللقاحات والاوائد األخرى
وكان من المتوقع وضع معاةةر منصا   ،الدولة  لقاع البحار نحو مزةد من النهج القائم على ضرورة تقاسم المنافع غةر النقدة 

لةات تقاسم آلالمالة   االستدام واضح في ضمان ةد أي اتجاه لم ةتمكن من تحدوباإلضاف  إلى ذلك، لتقاسم المنافع النقدة . 
معاهدة نظرت الت اإللزامة ، مساهمانظاما للالمنافع المتعددة األطراف، وعلى الرغم من أن منظم  الصح  العالمة  قد وضعت 

مورغةرا إلى أنه ةبدو  ةدةالس وأخةرا، أشارت . في تطوةر نظام االشتراكلزراع  الدولة  بشأن الموارد الوراثة  النباتة  لألغذة  وا
خبرة قلةل  جدا فةما ةتعلق بالمعارف التقلةدة  في سةاق آلةات تقاسم المنافع الحالة  متعددة األطراف، على الرغم من أن هناك 

 .فر فرص  لتوضةح دورها والمناهج المناسب العملةات الدولة  المختلا  قد ةو  أن العمل الجاري في

وبعض األسئلة التي طرحها المشاركون، دعت رئيسة االجتماع ممثلي  مورغةرالسيدة وبعد العرض الذي قدمته ا -16

 المنظمات الدولية الحكومية إلى توفير المعلومات عن األعمال الجارية ذات الصلة في المحافل الخاصة بهم.
معلومات عن عمل شعب  شؤون المحةطات وقانون البحار، مكتب الشؤون القانونة ، األمم المتحدة،   ممثلوقدمت  -17

األحةائي لتنوع لالارةق العامل غةر الرسمي المخصص الماتوح العضوة  لدراس  المسائل المتعلق  بالحاظ واالستعمال المستدام 
مع اعتماد الجمعة  العام  لألمم  2015برمت في عام في المناطق الواقع  خارج الوالة  الوطنة ، التي الحظت أنها قد أُ  البحري

وضع صك دولي ملزم قانونا بموجب الذي قررت فةه الجمعة  العام  ، 2015 /حزةرانةونةو 19 في 69/292لقرار المتحدة ا
البحري في المناطق الواقع  خارج األحةائي الحاظ واالستعمال المستدام للتنوع المتعلق بقانون البحار بشأن  اتااقة  األمم المتحدة
عدة اجتماعات للجن  التحضةرة  والتي توقعت عقد في القرار،  التي تم إنشائهالعملة  ا الممثل  ووصات. حدود الوالة  الوطنة 

وأشارت إلى أن الموارد  . نص مثل هذا الصك مشروعالمكلا  بتقدةم توصةات موضوعة  إلى الجمعة  العام  بشأن عناصر 
تي ستنظر فةها اللجن  التحضةرة ، التي كان من من بةن القضاةا ال تكانما في ذلك مسائل تقاسم المنافع، الجةنة  البحرة ، ب

وأشارت أةضا إلى  . 2017وتقدةم تقرةر إلى الجمعة  العام  بشأن التقدم بحلول نهاة  عام  2016المقرر بدء عملها في عام 
وتحدةد عقد  أنبش، 2018 /أةلولقبل نهاة  الدورة الثانة  والسبعةن، في منتصف سبتمبر اقرار ستتخذ  أن الجمعة  العام  كانت

 .التحضةرة  ولوضع نص الصكاللجن  تارةخ بدء مؤتمر حكومي دولي للنظر في توصةات 

أوال، أشار إلى أن ف. ذات صل  انقد تكون اللتةنالارةق بشأن عملةتةن جارةتةن أبلغ ممثل منظم  الصح  العالمة  و  -18
.  وكان من على النحو المطلوب في اإلطار ناسه ئح لخاص بالتأهب لألنالونزا الجاإلطار اااستعرا  بدأ بشأن العمل قد 

وشمل .  2017، مع إعداد تقرةر لعرضه على جمعة  الصح  العالمة  في عام 2016ستعرا  في عام االإجراء  المقرر
 بروتوكول الروابط مععلى النظر في الروابط سةشمل قضاةا الحصول وتقاسم المنافع، والروابط، و دراس   على نطاق العمل

تحلةل كةاة  احتمالة  تأثةر األمان  العام   إلىثانةا، أشار إلى أن المجلس التناةذي لمنظم  الصح  العالمة  قد طلب . ناغوةا
قدم تقرةرا توأشار إلى أن األمان  سوف . تناةذ بروتوكول ناغوةا على تقاسم مسببات األمرا  واآلثار المحتمل  للصح  العام 

 .2017كانون الثاني عام  /التناةذي في ةناةر عن هذا العمل إلى المجلس

أنها قدمت لمح  جةدة عن عدد من المجاالت ذات الصل ؛ ومع ذلك،  المكلف بإجرائها وأقرواالدراس  بخبراء الرحب و  -19
بالملكة   ةمكن أن تدرج، مثل اللجن  الحكومة  الدولة  المعنة  كان ، وحددوا غةرها من العملةات التيماصل كن ا لم تالحظوا أنه

الارةق العامل المخصص الماتوح ، و للمنظم  العالمة  للملكة  الاكرة  والانون الشعبة الاكرة  والموارد الوراثة  والمعارف التقلةدة  
ر ه تم النظوأشاروا أةضا إلى أن . واألحكام المتصل  بها في االتااقة  المتعلق  بالتنوع البةولوجي)ي(  8العضوة  المعني بالمادة 

وأثةرت  .التآزروأشاروا إلى أنه ةنبغي تعزةز مجاالت موضوعة  محددة،  مع دراس الصاق  في اآللةات المتعددة األطراف  في
 .أةضا مسأل  الجدوى المالة  من اآللةات المتعددة األطراف وقدرتها على تولةد الاوائد



 استعراض تجمةع اآلراء بقء.

 "NP-1/10وفقا للمقرر اآلراءتجمةع " عنون الموثةق  الاالجتماع بعد ذلك في  نظر -20

(UNEP/CBD/ABS/A10/EM/2016/1/3)إلى الاقرة  ، أشار الخبراءمحتمل   في سةاق دراس  مجاالت تااهم مشترك. و
. التااهم المشترك على النقاط في تلك الاقرة وا علىوأكد 10المادة  بشأن 2013عقد في ي الذاجتماع الخبراء  من تقرةر 21

للحصول الضوء على أهمة  احترام النهج الثنائي  واى الحق السةادي للدول على مواردها الجةنة ، ونتةج  لذلك، سلطوأشاروا إل
النهج الثنائي  ةلزم اتباعواتاقوا على أنه وفقا لذلك، . في بروتوكول ناغوةا تحدةدهاالتي تم على الموارد الجةنة  وتقاسم منافعها 

ممكن  لتقاسم المنافع المتعددة  عالمة  آلة   أة، وأن حةثما كان ذلك ممكناتقاسم منافعها للحصول على الموارد الجةنة  و 
 .ضّةقتطبةق  ااألطراف سةكون له

تحدةد الحاالت على  أوال الخبراء فرةقاتاق فقا للمناقشات حول كةاة  إحراز المزةد من التقدم، و و  والةتهم إنجازبهدف و  -21
من حصول على الموافق  المسبق  عن علم للحصول على الموارد الجةنة  أو ما ةرتبط بها منح أو ال ال ةمكن فةهاالتي قد 

لتقاسم المنافع  عالمة  إمكانة  إنشاء آلة  وندعمسة ما إذا كانواللنظر فةو من هذه الحاالت،  حال  لكلالمعارف التقلةدة ، 
ثانةا، أنها وافقت على النظر في الحاج  إلى آلة   . القضة  من خالل وسائل أخرى ما إذا كان تناولمتعددة األطراف أو ال

الحاالت التي تنطوي والمعارف التقلةدة  المرتبط  بها التي تحدث في  الجةنة تقاسم المنافع المتعددة األطراف للموارد عالمة  ل
 .للحدود على عبور

 الحاالت التي قد ال ةمكن فةها منح أو الحصول على الموافق  المسبق  عن علم .1
الطبةعي التي قد ال ةمكن فةها منح أو الحصول على الموافق  المسبق   الوضعخارج  المجموعاتالموارد الجةنة  في  ( أ)

 عن علم
المجموعات  حوزة الحاالت التي كانت فةها المواد في بشأن عند النظر في هذه المسأل ، تبادل الخبراء أوال تجارب -22

 خارج الوضع الطبةعي.

الممارسات المتعلق  بالحصول وتقاسم سلوك وأفضل  قواعد قد وضعت مدونات المجموعاتد من وأشاروا إلى أن العدة -23
للحد من استخدام الموارد  بطرةق  اوةمكن تطوةرهقد ُطورت بروتوكول الشةر أةضا إلى أن التدابةر المتخذة لتناةذ وأُ المنافع. 
أنه وُسلط الضوء على .  عن علم والشروط المتاق علةها تبادلةا معلومات حول الموافق  المسبق لم تتوافر بشأنها التي  الجةنة 

أعرب المستخدمون من تحدةد مصدر موادها، المجموعات خارج الوضع الطبةعي فةها  في كثةر من الحاالت التي لم تتمكن
وذكر أحد تقاسمها. في  غةر راغب  المجموعاتوكانت  ،في استخدام هذه المواد ألنها لم تقدم الةقةن القانونيعن عدم رغبتهم 

بلد التوجةه المستخدمةن إلى  أعادتبروتوكول ناغوةا،  لجوهرالخبراء أن بع  المجموعات خارج الوضع الطبةعي، وفقا 
وفر ةمكن أن ةأن هذا إلى الموافق  المسبق  عن علم والشروط المتاق علةها تبادلةا، وأشار بع  الخبراء  بشأن مزود للتااو ال

 .مثاال ماةدا

مجموعات الحصول وتقاسم المنافع لل ممارساتبوخالل المناقشات، تم تسلةط الضوء على ندرة المعلومات فةما ةتعلق  -24
وأشةر أةضا إلى أن مزةد من المعلومات بشأن المدى الذي لم ةكن من الممكن منح أو الحصول على  الوضع الطبةعي. خارج 

 .ةكون ماةدست الوضع الطبةعي، خارج الموجودة في المجموعاتالموافق  المسبق  عن علم على الموارد الجةنة  



 الوضع خارج عمل المجموعات لتوفةر معلومات أساسة  حول كةاة  ماةداكون إجراء دراس  سةواتاق الخبراء على أن  -25
ثراءبهدف بناء فهم مشترك الطبةعي  ة لبناء الثق  مثل هذه الدراس  ماةدستكون و  .10 مزةد من المناقشات في سةاق المادة وا 

 .مقدمي الموارد الجةنة مستخدمي و بةن 

في مختلف المتعلق  بالحصول وتقاسم المنافع  خبراتالو ممارسات ال تاحصوأشاروا إلى أن هذه الدراس  ةمكن أن  -26
اطق تقع في من(، التي الوطنة  والدولة  والعام  والخاص المجموعات  :على سبةل المثال) خارج الوضع الطبةعي المجموعات

ةمكن استكشاف قضاةا (. و والحةوان والكائنات الدقةق ) على سبةل المثال: النبات،  الجةنة مختلا  وأنواع مختلا  من الموارد 
الطلب على  بحثةمكن لهذه الدراس  أةضا  منافعها.  كماواستخدامها وتقاسم  هاوتبادل هاونقل الجةنة موارد إلى ال مثل الوصول

والتي قد ال ةكون من الممكن منح أو الحصول على الموافق   الطبةعي تحوزها المجموعات خارج الموقع الموارد الجةنة  التي
 .المسبق  عن علم

 أنها تاتقر إلى القدرة على منح الموافق  المسبق  عن علملم ةقم بعد طرف ما بتطوةر إجراءاته و/أو  الحاالت التي   ( ب)
لتقاسم المنافع المتعددة األطراف، كان هناك حاج  إلى  عالمة  ال من آلة بد ،في مثل هذه الحاالت، أقر الخبراء أنهو  -27

تمشةا وتعزةز الموارد البشرة  والقدرات المؤسسة  للتناةذ الاعال  للحصول وتقاسم المنافع بناء القدرات لدعم إنشاء األطر الوطنة 
 .من البروتوكول 22 المادةمع 

شأنها أن تشجع على تبادل المنافع مع  الحصول وتقاسم المنافع منتدابةر  وباإلضاف  إلى ذلك، ذكر أحد الخبراء أن -28
 البلد المورد حتى في حال  عدم وجود شرط قانوني.

 حاالت قرر فةها طرف ما عدم اشتراط الموافق  المسبق  عن علم ( ج)
على موارده الجةنة   عن علم للحصول عدم اشتراط الموافق  المسبق ب ما طرف أن القرار الذي اتخذهعلى  تم االتااق -29
 .للطرفةتعار  مع الحقوق السةادة   ، ألن هذالتقاسم المنافع المتعددة األطراف عالمة  آلة دعو إلى إنشاء ةلن 

ال ةمكن فةها منح أو الحصول على الموافق  المسبق  عن علم بشأن المعارف التقلةدة  المرتبط   قد الحاالت التي ( د)
 الجةنة بالموارد 

المعارف  بشأنمنح أو الحصول على الموافق  المسبق  عن علم  قد ال ةمكن فةهاعددا من الحاالت التي  ناقش الخبراء -30
عدم وجود القدرة على منح الموافق  المسبق  عن على: )أ(  مكن أن تشمل هذه الحاالتلةدة  المرتبط  بالموارد الجةنة .  وةالتق
عندما شملت البروتوكوالت ؛ و)ج( منح الموافق  المسبق  عن علم من الذي له صالحة ما كان غةر واضحا حةث؛ )ب( علم

أن هذه  . ورأى الخبراءلموافق  المسبق  عن علموطني لأي شرط عدم إنشاء  المجتمعة  إجراءات الحصول على الرغم من
الجتها من خالل بناء القدرات ولكن بدال من ذلك، ةمكن مع ،لتقاسم المنافع المتعددة األطراف عالمة  آلة  تدُع إلىالحاالت لم 

وتعزةز التعاون بةن المجتمعات الحصول وتقاسم المنافع،  بهدف دعم مشارك  المجتمعات األصلة  والمحلة  في عملةات
والحظوا أةضا أن العمل المضطلع به في سةاق المادة .  المعارف التقلةدة  من األصلة  والمحلة  للموارد الجةنة  وما ةرتبط بها

 .في هذا الصددمن االتااقة  قد ةكون ماةدا  )ي( 8

الحاالت التي ال ةمكن فةها منح أو الحصول على الموافق  المسبق  عن علم بالنسب  للمعارف التقلةدة  المتاح   ( ه)
 للجمهور المرتبط  بالموارد الوراثة 



دولة  المعنة  بالملكة  الاكرة  اللجن  الحكومة  الخرى، مثل األمحافل الحظ الارةق أن المناقشات التي تجري في ال -31
تلك المتعلق  بالمعارف ذلك  ، بما فيللمنظم  العالمة  للملكة  الاكرة  والانون الشعبة والموارد الوراثة  والمعارف التقلةدة  

 .وبروتوكول ناغوةا بشكل عام 10تساهم في إثراء المناقشات بشأن المادة  قدالتقلةدة  المتاح  علنا، 
 المعارف التقلةدة  المرتبط  بالموارد الوراثة  التي تحدث في الحاالت العابرة للحدود الوراثة  أوالموارد  .2

 واحد أكثر من طرف في في الموقع الجةنة  الموجودة الموارد كافة  لمعالج  كانت 11أن المادة  وخلص الخبراء إلى -32
 في أو أكثر لمجتمعات األصلة  والمحلة ا من من جانب واحد تقاسمها معندما ةت الوراثة  المرتبط  بالموارد والمعارف التقلةدة 

 التقارةر المعلومات الواردة في أشارتف ،11 المادةب خبرةمحدودة  ال أنه على الرغم من وأشاروا إلى. العدةد من األطراف
 .النهج اإلقلةمة  تناولها من خالل تم قد العابرة للحدود الحاالت والدراسات أن

 عن رأي مااده أن بع  الخبراء وأعرب المهاجرة، بمسأل  األنواع التحدةات المتعلق  مناقش  السةاق، تم وفي هذا -33
وعالوة  .الواجب اتباعهاالوصول وتقاسم المنافع  متطلبات من شأنه أن ةحدد الوراثة  الموارد الوصول إلىفةه  تم الذيالموقع 

 .تلك الحاالت في التعاون ةنبغي تشجةع على ذلك،

األعمال  الدولة  ذات الصل ، وكذلك البحار وغةرها من الصكوك دة لقانونالمتح األمم أهمة  اتااقة  كما أشاروا إلى -34
 .أخرى في إطار عملةات في هذا المجال الجارة 

 مسقئل أخرى جةم.

 قواعد بةانات مرجع وأشاروا إلى .والدراس  تجمةع اآلراء في نظرهمأثناء  من القضاةا األخرى الخبراء عددا ناقش -35
 .هذه المسأل  لمناقش  والة  الارةق خارج كان أنه أقرواومع ذلك، . الطلبات بع  في الوراثة  تسلسل البةانات

 قد أن هذا مع مالحظ  المرتبط  بالموارد الجةنة ، المعارف التقلةدة  فقدان معالج  ضرورة عنالخبراء  وأعرب بع  -36
 .10المادة  تجاوزة

 مع المحتمل  الطوعي تقاسم المنافع فوائد ومخاطر ناقش الخبراء التزامات قانونة  لتقاسم المنافع، حال  عدم وجود فيو  -37
 نشائها.ُمقدر إكان  إذا ،لتقاسم المنافع عالمة  متعددة األطراف آلة  أو من خالل البلد المورد

 2013من تقرةر اجتمقع الخبراء لعقم  23الاقرة  دال.

اجتماع تقرةر  من 23 في الاقرة الذي تم تحدةده لمزةد من الاحص المجاالتعقب المناقشات،  ارةقالاستعر   -38
أنه ال ةزال  واتاق الخبراء على. تلك الاقرة التي أثةرت في وجهات النظر المختلا  قد غطت للتأكد من أنها 2013 الخبراء لعام

 هناك حاج  ولوحظ أن. لتقاسم المنافع عالمة  متعددة األطراف لة آل حاج  هناك أو لم ةكن تحدةد ما إذا كان السابق ألوانه من
تطوةر  من أجل بروتوكول ناغوةا في تناةذالمعنةةن  والمجتمعات المحلة  وأصحاب المصلح  األطراف من مزةد من الخبرةل

 التجرب  افتقار فيوجود  لوحظ على وجه الخصوص،هناك حاج  إلى ذلك أم ال.  و  المعرف  الالزم  لتحدةد ما إذا كان قاعدة
 .الوراثة  المرتبط  بالموارد التقلةدة  المتعلق  بالمعارف أحكام البروتوكول تناةذ عم

بما في ذلك  الوطنة ، الواقع  خارج حدود الوالة  المناطق الموارد الجةنة  فيقد عالجت  عملةات أخرى أنوُأدرك  -39
 .القطب الجنوبي عاهدةفي منطق  مبالحصول وتقاسم المنافع  القضاةا المتعلق  وكذلك تقاسم المنافع، مسائل

 الممكن الستنتقجقت والخطوات التقلة    .4البند 



 

مؤتمر األطراف العامل  من قبل للنظر فةها الممكن من االستنتاجات والخطوات المقبل   عددا إلى فرةق الخبراء توصل -40
 :في اجتماعه الثاني، على النحو التالي فبوصاه اجتماع األطرا

للحصول على الموارد النهج الثنائي  اتباع وةنبغي وفقا لذلك، على مواردها الجةنة  الحق السةادي للدولب تذكةرال (أ )
 اممكن  لتقاسم المنافع المتعددة األطراف سةكون له عالمة  آلة   أة، وأن حةثما كان ذلك ممكناتقاسم منافعها الجةنة  و 
 ؛ضّةقتطبةق 

لتقاسم  عالمة  لوضع آلة  حاج  أو لم ةكن هناك لتحدةد ما إذا كان كافة  غةر خبراتالو  معلوماتالأن  مالحظ   (ب )
 ؛بروتوكول ناغوةا في تناةذ مزةد من الخبرة هناك حاج  إلى وأن متعددة األطراف المنافع

العام  لألمم المتحدة،  مثل الجمعة  العملةات وغةرها من المنظمات الدولة ، ذات الصل  في إطار التطوراتب لترحةبا (ج )
اللجن  والزراع ،  الوراثة  لألغذة  النباتة  لألغذة  والزراع ، وهةئ  الموارد الوراثة  بشأن الموارد والمعاهدة الدولة 

للمنظم  العالمة  للملكة   والانون الشعبة بالملكة  الاكرة  والموارد الوراثة  والمعارف التقلةدة   الحكومة  الدولة  المعنة 
 ؛القطب الجنوبي الصح  العالمة  ونظام معاهدة ، ومنظم الاكرة 

 إثراء بهدف الدولة  ذات الصل  لمنظماتالعملةات وا في التطورات عنمعلومات إتاح  التناةذي  طلب من األمةنأن ةُ  (د )
 ؛10 المادة المناقشات المستقبلة  بشأن

آلة  تبادل المعلومات المؤقت  و  التقارةر الوطنة  المعلومات المقدم  من خالل تجمةع التناةذي طلب من األمةنأن ةُ  (ه )
 ؛10 المادةب ذات الصل المنافع  وتقاسمالحصول بشأن 

 المرتبط  بالموارد التقلةدة  المتعلق  بالمعارف أحكام البروتوكول تناةذ بشأن  تاحم معلومات محدودة هناك أنإدراك  (و )
 التقارةر الوطنة  المؤقت  عند إعداد وتقدةم هذه المعلومات إةالء اهتمام خاص لتوفةر إلى األطراف ودعوة الوراثة 
 ؛بها الخاص 

وفقا  لحصول وتقاسم المنافعل لة  تبادل المعلوماتآل جمةع المعلومات اإللزامة  إلتاح  بالتزاماتها األطراف تذكةر (ز )
 ؛لبروتوكول ناغوةا

في المتعلق  بالحصول وتقاسم المنافع  خبراتالو ممارسات ال دراس  عنبإجراء  التناةذي أن ةكلف طلب من األمةنأن ةُ  (ح )
(، التي الوطنة  والدولة  والعام  والخاص المجموعات  :على سبةل المثال) خارج الوضع الطبةعي المجموعاتمختلف 

(. والحةوان والكائنات الدقةق ) على سبةل المثال: النبات،  الجةنة اطق مختلا  وأنواع مختلا  من الموارد تقع في من
والتي  الطبةعي تحوزها المجموعات خارج الموقع الطلب على الموارد الجةنة  التي بحثةمكن لهذه الدراس  أةضا  كما

 .قد ال ةكون من الممكن منح أو الحصول على الموافق  المسبق  عن علم

معالجتها  ةمكن الموافق  المسبق  عن علم الحصول على منح أوفةها  لم ةكن ممكنا التي الحاالت العدةد من أنإدراك  (ط )
بما  الدعم المستمر الحاج  إلى وتسلةط الضوء على والمجتمعات األصلة  والمحلة  لألطراف القدرات بناء من خالل

وتقاسم  ناغوةا بشأن الحصول الاعال لبروتوكول تناةذاللدعم  والتنمة  اإلطار االستراتةجي لبناء القدرات ةتماشى مع
 .المنافع



 خرىئل أمسق  .5البند 

 أة  مناقش لم تتم .  بروتوكول ناغوةا من 10 تتعلق بالمادة مسأل  أخرى أي مناقش  إلى الخبراء رئةس االجتماعدعا  -41
 .مسائل أخرى

 اعتمقد التقرةر  .6البند 

 .شفويا بصيغته المعدلة مدالذي اعت  قدم الرئةس مشروع تقرةر فرةق الخبراء،  -42

 اختتقم الجتمقع  .7البند 

 .المالي لالجتماع لدعملتقديم ا وبلجيكا النرويج لحكومتي عن تقديرهم أعرب المشاركون -43
 األربعاء من مساء يوم 6:15في الساعة  م االجتماعت  خت  ا   ،بين البلدان المعتادة والشكر عبارات المجاملة وبعد تبادل -44
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