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 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 االجتماع الخامس
 2000أيار / مايو26-15نيروبي 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 23البند 

 إمكانية التوصل للموارد الجينية 

  األمين التنفيذيمذآرة من

 مقدمة -أوال

 مffن جffدول األعمffال المؤقffت ، الffذي يعffالج موضffوع إمكانffية 23أعffدت هffذه المذآffرة لمسffاعدة مؤتمffر األطffراف علffى نظffره البffند  -1
الجتماع  الصادرة عن ا4 و3 و 2وتحت هذا البند فإن مؤتمر األطراف مدعو آذلك إلى أن ينظر في التوصيات   . التوصfل إلى الموارد الجينية      

وفي )  ، المرفق UNEP/CBD/COP/5/4 ( 1999يونيه /فfيما بيfن الfدورات بشأن عمليات االتفاقية ، وهو االجتماع الذي عقد في حزيران            
 ( 1999تقريfر فfريق الخبراء المعني بإمكانيات التوصل وتقاسم المنافع ، وهو الفريق الذي اجتمع في سان خوزيه ، بكوستاريكا ، في أآتوبـر        

UNEP/CBD/COP/5/8. ( 

تتضfمن هfذه المذآfرة استعراضfًا موجfزًا لألنشfطة ذات الصfلة التfي بذلfت ضfمن عملfيات االتفاقfية تبيfن آfيف تتصfل هذه األنشطة                   -2
وفي القسم الثاني تقرير عن العمل الذي أنجز . وتتضمن أيضا معلومات بشأن األنشطة ذات الصلة التي تبذلها منظمات أخرى       . بعضfها بعض    

 fنافع              بشfم المfل وتقاسfيات التوصfير إمكانfع تدابfام ذات الصلة              . أن وضfرية واألحكfية الفكfوق الملكfن حقfة بيfالج العالقfو يعfث فهfم الثالfا القسfأم
 2قرة وينظر القسم الرابع في تنفيذ الف. وبين االتفاقية ) تربس( الfواردة فfي االتفfاق بشfأن الجوانfب المfتعلقة بالfتجارة في حقوق الملكية الفكرية         

 ، بشfأن المجموعffات الخارجfة عfن الموضfع ، التffي تfم االسfتحواذ علfيها قffبل نفfاذ االتفاقfية ، والتfي لffم تتfناولها لجfنة المffوارد             4/8مfن المقfرر   
وفffي القسffم الخffامس تختffتم المذآffرة بإيffراد عناصffر مشffروع مقffرر آffي يffنظر فffيه مؤتمffر  . الجينffية فffي سffبيل األغذيffة والffزراعة الffتابعة للفffاو 

 الصfادرة عfن االجfتماع بيfن الfدورات بشfأن عملfيات االتفاقfية والنfتائج التfي استخلصfها فريق الخبراء            4 و3 و2ألطfراف ، يدمfج التوصfيات       ا
 .بشأن إمكانية التوصل وتقاسم المنافع 

 ترتيبات إمكانية التوصل وتقاسم المنافع -ثانيا

4-  ffبات التوصffتعلق بترتيffيما يffية فffداف االتفاقffيق أهffتعمال   أن تحقffن اسffئة عffنافع الناشffادل للمffف العffم المنصffنافع والتقاسffم المffل وتقاس
وقد نظر مؤتمر األطراف في . أن خير الممارسات وإيجاد آلية ونهج فعالة أمر ال يزال يتطور بسرعة . المfوارد الجينfية قfد تfبدى مهمة معقدة         

والواقع أنه لم يحدث إال في االجتماع الرابع أن استطاع مؤتمر األطراف . العناصfر األساسfية للتوصfل وتقاسfم المfنافع مfن عfدة زوايfا مخfتلفة               
 " .التوصل وتقاسم المنافع "  ، الذي عنوانه 4/8أن يأخذ بمقرر موحد يغطي جميع جوانب هذا الموضوع ، أي اتخاذ المقرر 

5-                  fبات التوصfلة بترتيfدة ذات صfورات عديfت تطfراف حدثfر األطfرابع لمؤتمfتماع الfنذ االجfوفي نطاق عمليات . ل وتقاسم المنـافع م
 :االتفاقية شملت األحداث الرئيسية ما يلي 

عقfد االجfتماع مfا بيfن الfدورات بشfأن عملfيات االتفاقfية ، وهو اجتماع نظر في التوصل وتقاسم المنافع بناء على طلب                )أ( 
 ) .، المرفق  UNEP/CBD/COP/5/4 (ــوع مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع ، وأصدر ثالث توصيات تتناول هذا الموضـ

(II)  عقد االجتماع األول لفريق الخبراء المعني بالتوصل وتقاسم المنافع. 

(V)  تم وضع جدول الخبراء بشأن التوصل وتقاسم المنافع. 
                                                           

∗  UNEP/CBD/COP/5/1 
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(VIII)           ن التشجيع لتقديم دراسات الحاالت ، تم تجميعها ونشرها من خالل غرفة تبادلfزيد مfدي مfوأس
أنظffر مffثًال اسffتعراض الخffيارات فffي مجffال آلffيات    ( اعات التffي عقffدت فffي إطffار االتفاقffية   المعلومffات ، وفffي االجffتم 

التوصfل وتقاسfم المfنافع ، وهfو االسfتعراض الfذي أعfده األميfن التنفيذي لالجتماع بين الدورات بشأن عمليات االتفاقية             
 ) .ISOC ) UNEP/CBD/ISOC/3الذي يرمز له بـ

االجتماع األول : وتتضfمن هfذه األنشfطة ما يلي    . فاقfية تحظfى باهfتمام واسfع حfول هfذه القضfية        وهfناك عfدة أنشfطة فfي إطfار االت           -6
ومfا يتصfل بهfا من أحكام في االتفاقية ، وهو االجتماع    ) ي (8للفfريق العfامل فfيما بيfن الfدورات المخصfص المفfتوح العضfوية ، بشfأن المfادة                   

مfارس وسfوف ينظر في الموضوعات المتصلة بالتوصل وتقاسم المنافع في سياق   /ذار آ31 إلfى  27الfذي سfوف يعقfد فfي أشfبيلية بأسfبانيا مfن               
المعfرفة التقلfيدية ؛ والتحضfير للfتقارير الوطنfية األولfى بشfأن التدابfير التfي اتخذتهfا األطراف لتنفيذ االتفاقية ، والتي قدمت إلى أمانة ووزعت               

 الناشئة عن هذا النظر ؛ وإقرار 4/5ولوجيات المقيدة لالستعمال الجيني والتوصية مfن خfالل غfرفة تبادل المعلومات ؛ ونظر هفمعتت في التكن        
بfروتوآول السfالمة األحيائfية الfذي سfيكون له أثfر آبير على نقل التكنولوجيا ، واستعمال الموارد الجينية إلى جانب المنافع الكثيرة التي سوف        

 . تنجم عن هذا االستعمال 

وتلقي .  خطfوات أخfرى لتنفfيذ األحكfام ذات الصfلة فfي االتفاقية ، منذ االجتماع الرابع مؤتمر األطراف       قامfت عfدة أطfراف باتخfاذ        -7
األميfن التنفfيذي إسfهامات مfن حكومfات البحريfن والصfين وآريباتfي و المغرب وعمان وأوآرانيا ، بشأن موضوعات تتعلق بالتوصل وتقاسم                 

 في االستعراض اآلنف الذآر الخاص بالخيارات المتعلقة بآليات ISOCذه التدابير إلى وقدمfت خطfوط عريضfة موجfزة تشfير إلfى هf         . المfنافع   
مffنذ إعffداد ذلfك الffتقرير تffم إبffالغ األميffن التنفfيذي أن تطffورات حدثffت فffي مffنظمة    ) . UNEP/CBD/ISOC/3( التوصfل وتقاسffم المffنــــافع  

 . مزيد من المعلومات موجود في العديد من التقارير الوطنية وهناك) . آسيان( الوحدة األفريقية ، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا 

وقد أنتهي . وحدثfت آذلfك آثfير مfن الfتطورات الهامfة خfارج عملfية االتفاقية ، منذ االجتماع األخير لمؤتمر األطراف                 -8
ل بشأن ، وتوصfيات ذلfك المحف  ) UNEP/CBD/COP/5/INF/16أنظfر  ( المحفfل الحكومfي الدولfي بشfأن الغابfات مfن أعمالfه         

وقffد سffارت قدمffًا   . نقffل التكنولوجffيا والمعffرفة التقلffيدية هffي أمffور لهffا صffلة مباشffرة بالموضffوع الffذي تعالجffه المذآffرة الحالffية           
المفاوضfات الرامfية إلfى تنقfيح المfبادرة الدولfية بشfأن المfوارد الجينfية النباتfية فfي سبيل التنسيق بين هذه المبادرة واالتفاقية ، ومن             

وقffام مجلffس تffربس / 1 . 2000امها فffي الوقffت المناسffب بمffا يسffمح بعرضffها علffى اجffتماع مجلffس الفffاو فffي نوفمffبر   المffتوقع اختffت
وللتطورات التي حدثت في لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان     . 1999من اتفاق تربس في     ) ب (3-27باستعراضfه للمfادة     

 التي جرت في المجلس االقتصادي واالجتماعي 1999لى جانب دراسة عام إ" الحق في الغذاء    " ، خصوصfًا فfيما يfتعلق بfنظرها          
وأخيرا فان التعاون المتنامي بين األمانة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية . حfول هfذا الحfق ، أمر له عالقة بالتقاسم العادل للمنافع     

 .صلة بالمعرفة التقليدية وحقوق الملكية الفكرية قد أسفر عن سعي وايبو حديثا لمعرفة التجارب واآلراء ذات ال) وايبو( 

 أمر له   ISOCفfيما يfتعلق بنظر هذا الموضوع في االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف ، فأن مداوالت فريق الخبراء و   -9
 .أهمية رئيسية 

ليف الصادر والتك . 4/8أن فfريق الخfبراء المعنfي بالتوصfل وتقاسfم المfنافع قfد أنشfأه مؤتمfر األطراف بموجب مقرره             -10
إلfى الفfريق هfو أن يضfع تفهمfًا مشfترآًا للمفاهيم األساسية وأن يستكشف جميع الخيارات في مجال التوصل وتقاسم المنافع بشروط        
مfتفق علfيها بيfن األطfراف المعنfية ، بمfا في ذلك المبادئ التوجيهية واإلرشادات ومدونات الممارسات المثلى في ترتيبات التوصل                

 . مزيدًا من التنقيح عليها ISOCويتضمن المرفق بالمقرر عناصر للخيارات المقترحة ، وأدخلت الـ  . وتقاسم المنافع

 ومfن مكتfب مؤتمfر األطراف ، اختار األمين التنفيذي أعضاء الفريق من      ISOC ، وإلرشfاد مfن الfـ         4/8وفقfا للمقfرر      -11
 . الخبراء الذين رشحتهم حكوماتهم 

، رآfffز هfffذا االجfffتماع علfffى ) UNEP/CBD/COP/5/8( ول لفfffريق الخfffبراء وآمfffا جfffاء فfffي تقريfffر االجfffتماع األ -12
بfنود ونهfج تعاقديfة مfتفق عليها بين األطراف ؛ خيارات وآليات لتقاسم المنافع ؛ التشريع الخاص بالتوصل ؛        : الموضfوعات اآلتfية     

ة والحفزيـة ؛ الجوانب المتعلقة ببناء القدرات مفهfوم وإجfراءات القfبول السfابق عfن علfم ؛ حقوق الملكية الفكرية ؛ التدابير التنظيمي                 
 .في هذه الموضوعات 

توصfل الفfريق إلfى توافfق فfي اآلراء بشfأن المfبادئ األساسfية التfي ينبغfي أن تحكfم ترتيfبات التوصfل وتقاسم المنافع ،                     -13
ألطراف وتقاسم المنافع العادل وإلfى تفهfم مشfترك حfول المفاهfيم األساسfية مfثل القfبول عfن علfم سfابق والبfنود المfتفق علfيها بيfن ا                 

. وتبيffن الفffريق آذلffك معلومffات هامffة واحتffياجات فffي مجffال بffناء القffدرات ترتffبط بالتدابffير التوصffل وتقاسffم المffنافع    . والمنصffف 
وبصفة خاصة ، . وتقتضfي التوصfيات الرئيسfية الصfادرة عfن الفfريق اتخfاذ تدابfير مfن األطfراف والحكومfات ومؤتمر األطراف                

   fي الفfة بإنشاء نقطة اتصال وطنية وسلطة أو سلطات وطنية مختصة ، حسب           أوصfل حكومfوم آfرف وتقfل طfوم آfأن يقfريق أوال ب
مقتضfى الحfال ، لترتيfبات التوصfل وتقاسfم المfنافع ، وقfال الفfريق ثانfيا أن مؤتمfر األطfراف قد يرغب في النظر في وضع مبادئ              

 المfتفق عليها بين األطراف ، على أساس التفهمات المشترآة التي تم التوصل  إرشfادية فfيما يfتعلق بالقfبول عfن علfم سfابق وبالبfنود          
 .إليها في االجتماع 

ووافfق الفfريق آذلfك علfى أن هfناك أربعة احتياجات من أهم احتياجات بناء القدرات المتعلقة بترتيبات التوصل وتقاسم                -14
 : المنافع  ، هي 

(I) ذلك إدارة المعلومات وضع تقييم وقائمة جرد بالموارد البيولوجية وآ. 
                                                           

 أنظر أيضا مذآرة األمين التنفيذي بشأن التنوع البيولوجي الزراعي ، التي أعدت لالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف  /1
)UNEP/CBD/COP/5/11( 
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(II)  المهارات في مجال التفاوض في العقود. 

(V)  المهارات في مجال الصياغة القانونية لوضع تدابير تتعلق بالتوصل وتقاسم المنافع 

 .لحماية المعرفة التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيـة ) sui generis( وضع أنظمة فريدة في نوعها  )د(

ق قامت األمانة بمشاورات مع أمانة المرفق العالمي للبيئة للنظر في طرائق ووسائل لمعالجة هذه االحتياجات  بfناء علfى طلfب الفري       -15
/4المقرر ( وسوف يذآر أن مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع أصدر إرشادات ذات صلة بهذا الموضوع . آfي ينظر فيها مؤتمر األطراف    

أن المرفق قد ) UNEP/CBD/COP/5/7( لعالمي للبيئة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس ويقfول تقرير المرفق ا  ) . 8 ، الفقfرة     13
وبصffفة خاصffة ذآffر المffرفق العالمffي للبيffئة أنffه نفffذ اإلرشffاد مffن خffالل تعديffل معايffير   . أدمffج هffذا اإلرشffاد فffي منهجffياته التشffغيلية الموجffودة  

ألنشfطة التfي ترمfي إلfي تبين الوضع القائم في مجال التوصل وتقاسم المنافع وآذلك       فرصfة لطلfب تمويfل ا      " األنشfطة التمكينfية ، بحيfث يوفfر          
فfي سfياق المشfروعات أو مfن خfالل تدابfير اسfتجابية قصfيرة اآلجfل ، سfيقدم المرفق العالمي للبيئة مساندته لمبادرات محددة في مجال تقاسم             "

ظيمية والمؤسسية بشأن اآلليات الرامية إلى تسهيل التوصل إلى الموارد الجينية المfنافع مfثل وضfع األطfر الخاصfة بالسياسة العامة واألطر التن        
وفي ضوء هذه التعديالت ، يعتقد المرفق العالمي للبيئة أنه يكون من الممكن لألطراف المؤهلة أن تحصل على مساعدة " . وإلfى تقاسم المنافع    

وتستطيع األطراف أيضا أن .  السابقة 14اء القfدرات فfي المجاالت المبينة في الفقرة   مfن المfرفق العالمfي للبيfئة لتقيfيم احتfياجاتها فfي مجfال بfن               
تتبيffن احتffياجاتها الذاتffية فffي مجffال بffناء القffدرات آجffزء مffن مffبادرة تنمffية القffدرات الffتابعة للمffرفق العالمffي للبيffئة والتffي ترمffي إلffى إعffداد            

ومffبادرة تنمffية القffدرات يجffرى . تffياجات األطffراف فffي مجffال تنمffية القffدرات اسffتراتيجية شffاملة لألجffل األطffول ووضffع خطffة عمffل لتلبffية اح 
واالستراتيجية وخطة العمل اللتان ستنتجان . وضfعها وتطويfرها بمسfاعدة الخبراء اإلقليمين والوطنين وبفضل مشاورات واسعة مع األطراف           

راف على إدماج احتياجات بناء القدرات في مجال تقاسم المنافع وفي هذه اإلثناء تشجع األط . 2001عfن ذلfك يfتوقع إتمامهما في منتصف عام      
ومfن األمfثلة علfى هfذه المشfروعات المشfروع اإلقليمfي في الجزائر والمغرب وتونس بشأن           . فfي المشfروعات العاديfة للمfرفق العالمfي للبيfئة             

نمية القدرات الوطنية للتفاوض في حقوق الملكية الجينية اإلدارة المتشfارآة للمfوارد الجينfية النباتfية فfي واحfات المغfرب ، وهfو نشاط يضمن ت           
وصفا جامعًا لهذه المشروعات وغيرها    . UNEP/CBD/COP/5/INF/17وتتضمن الوثيقة اإلعالمية    . مfن خfالل شراآات مفيدة للطرفين        

 . من األنشطة ذات الصلة التي يبذلها المرفق العالمي للبيئة 

ملكfية الفكfرية واعfترف أن هfذه الحقfوق قfد يكfون لها تأثير على تنفيذ ترتيبات التوصل وتقاسم        نظfر الفfريق فfي موضfوع حقfوق ال        -16
غير أن الفريق لم يستطيع أن يتوصل إلى أي نتائج . المfنافع وقfد يكون لها دور في توفير الحوافز المستعملة للسعي إلى القبول عن علم ســابق    

وإلرشاد هذا النظر وضع الفريق قائمة بالموضوعات المحددة . ر األطراف بمزيد من النظر فيها حfول هfذه القضfايا ولfذا اقfتراح أن يقوم مؤتم       
 ) .138-127 ، الفقرات UNEP/CBD/COP/5/8( التي تقتضي مزيدًا من الدراسة 

ية الفكرية في تحقيق أثبfت الفfريق أنfه آلfية فعالfة لمعالجfة موضfوع ترتيfبات التوصfل وتقاسم المنافع ، وللنظر في دور حقوق الملك              -17
 والفfريق ، مfن التدابfير التfي تتخذها األفراد في الوقت الحاضر وآذلك من االنتباه الذي     ISOCوآمfا هfو واضfح مfن تقريfر        . أهfداف االتفاقfية     

. ر بسffرعة تحظfى بffه هffذه القضffية فffي المffنظمات والمحfافل الدولffية األخffرى ، أن ترتيffبات التوصffل وتقاسffم المfنافع هffي مجffال ال يffزال يffتطو    
 ، سffتكون الجوانffب الرئيسffية فffي هffذه القضffية هffي  4/16وباإلضffافة إلffى ذلffك ، تمشffيا مffع بffرنامج العمffل الffوارد فffي المffرفق الثانffي بالمقffرر   

/ 2وتبعا لذلك يقترح األمين التنفيذي عقد اجتماعين أخريين للفريق . موضfوع النظر بتعمق في مؤتمر األطراف في اجتماعيه السادس والسابع      
وفي ضوء الخبرة المكتسبة من االجتماع األول للفريق . ومfن المقfترح أن تكfون فfترة االجتماعين ثالثة أيام وأن تعقد هذه االجتماعات سنويًا       . 

 والنfتائج التfي استخلصfها الفfريق ، فمfن المقfترح آذلfك أن يرآfز االجfتماع األول للفfريق الfذي يعقfد فfي عام                ISOCوالتوصfيات الناشfئة عfن       
 علfى وضfع تفهfم مشfترك بشfأن القfبول عfن علم سابق ، وبنود متفق عليها بين األطراف تمثل المبادئ التوجيهية ، وأن يقوم الفريق في             2001

 بالfنظر فfي موضfوعات محfددة تfتعلق بدور حقوق الملكية الفكرية التي تقتضي مزيدًا من الدراسة آما يستبان ذلك      2002اجfتماعه الثانfي عfام     
ويعني ذلك . وهfذا التنظfيم للعمل من شأنه أن يسمح بالوقت الالزم لألطراف آي تقدم معلومات عن حقوق الملكية الفكرية     . لفfريق   مfن تقريfر ا    

أيضfا أن الفfريق سيكون له قدرة أفضل على القيام بتقييم سديد لنتيجة التطورات الرئيسية التي تحدث في محافل أخرى مثل استعراض المبادرة    
 . الموارد الجينية النباتية واتفاق تربـس الدولية بشأن

وهذه  . ISOCفfي سfبيل تسfهيل الfنظر فfي هذا الموضوع ، أعد األمين التنفيذي عناصر مشروع مقرر تتضمن توصيات الفريق و       -18
 .العناصر مقدمة في القسم الخامس أدناه 

 ق تربس وفي االتفاقية العالقة بين حقوق الملكية الفكرية واألحكام ذات الصلة في اتفا -ثالثا

مffن جوانffب حقffوق الملكffية الفكffرية التffي لffم يتffناولها تقريffر فffريق الخffبراء المعنffي بالتوصffل وتقاسffم المffنافع ولكffنه جانffب اتخffذت      -19
ISOC                    ن حقوق الملكية الفكرية واألحكام ذات الصلة في اتفاق تربسfة بيfب العالقfراف ، جانfر األطfيها مؤتمfنظر فfي يfأنه آfية بشfوفي  توص

 الصffادرة عffن مؤتمffر األطffراف ، الffذي رآffز علffى 4/15 مffن المقffرر 10 فffي هffذه القضffية علffى أسffاس الفقffرة ISOCوقffد نظffرت . االتفاقffية 
 . الحاجة إلى مزيد من العمل في هذا الموضوع 

.  تضافر الجهود بين االتفاقين  بالحاجfة إلfى آفالة مساندة متبادلة بين اتفاق تربس واالتفاقية ، والحاجة إلى تعزيز   ISOCاعترفfت   -20
وهناك طلب للحصول على . وتfبعا لذلfك نوهfت بأهمfية وطابع االستعجال في موضوع حصول االتفاقية على وضع المراقب في مجلس تربس         

  . 1999هذا الوضع معلق منذ 

وعها وغيرها من النظم الرامية إلى  آذلfك بfأن يعترف مؤتمر األطراف بأهمية النظم التي مثل النظم الفريدة في ن          ISOCوأوصfت    -21
حمايfة المعfرفة التقلfيدية التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية ، والتقاسم العادل للمنافع المستمدة من ذلك االستعمال لتحقيق أهداف االتفاقية ،       

                                                           
 (2002-2001لميزانية المقترحة لبرنامج عمل فترة السنتين أنظر آذلك مذآرة األمين التنفيذي بشأن ا  /2

UNEP/CBD/COP/5/18( 
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مة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية واألحكfام المتصfلة بهfا ، ونقfل نfتائجها إلfى المنظ        ) ي (8مfع مfراعاة العمfل الجfاري بشfأن المfادة             
 . الفكرية 

 آذلffك بffأن يقffوم مؤتمffر األطffراف بدعffوة المffنظمة العالمffية للffتجارة إلffى االعffتراف باألحكffام ذات الصffلة التffي        ISOCأوصffت  -22
وأن تسعي إلى مزيد من استكشاف ذلك الترابط تتضfمنها االتفاقfية وأن تأخذ في اعتبارها أن أحكام ترابس وأهداف االتفاقية أمران مترابطان ،            

. 

 آذلfك بfأن يقfوم مؤتمfر األطfراف بمfزيد من النظر في الموضوع وأن يضع طرائق وخيارات للمتابعة عن آثب        ISOCوأوصfت   -23
 . جانبه عندما يقتضي األمر للعمل التي تقوم به المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للتجارة وأن يقدم المؤتمر إسهامات من

 بذلfك ، أن المزيد من النظر في الموضوع أمر يحتاج أن يكون قائما على أساس تقديمات واردة من   ISOCعلfى نحfو مfا اعترفfت          -24
ي تبينها وحيfث أن آثfيرًا مfن هfذه المعلومfات سfوف يقfدم في سياق النظر في الموضوعات المحددة بشأن حقوق الملكية الفكرية الت             . األطfراف   

وبصفة خاصة فأن االجتماع الثاني فيما بين الدورات . الفfريق ، وقfد يكون الفريق هو اآللية المالءمة للقيام بمزيد من النظر في هذا الموضوع           
 .الذي يعقده الفريق سوف ينظر آذلك في الموضوع األعم الذي هو دور حقوق الملكية الفكرية في تحقيق أهداف االتفاقية 

وقد أرسلت المقررات ذات . ا يfتعلق بالمfنظمة العالمfية للfتجارة ، يظfل األميfن التنفfيذي علfى صfلة منfتظمة بأمانة تلك المنظمة               فfيم  -25
الصfلة فfي أوانهfا وترصfد األمانfة الوثfائق التfي تصfدر عfن المfنظمة العالمfية للfتجارة ، مfن خالل الصفحة الداخلية لتلك المنظمة على الـ ويب                 

ك األميfن التنفfيذي آذلfك بوصfفه مراقfبًا فfي لجfنة المfنظمة العالمfية للfتجارة المعنfية بالfتجارة والبيfئة ، وآfان ممfثًال في أحدث                   وشfار . العالمfي   
وباإلضffافة إلffى مجلffس تffربس فلffدي األميffن التنفffيذي طلffب معلffق للحصffول علffى وضffع المراقffب فffي لجffنة    . اجffتماع وزاري عقدتffه المffنظمة 

.  التنفfيذي آذلfك بلجfنة التدابير الصحية والصحية النباتية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة في موضوعات محددة        وقfد اتصfل األميfن     . الfزراعة   
وشffارآت تلffك المffنظمة فffي فffريق الخffبراء وفffي  . إن ويffب سffايب األمانffة يتضffمن عffدة وصffالت بالصffفحة الداخلffية للمffنظمة العالمffية للffتجارة  

ISOC .        ن األfدر عfي تصfائق التfلة إنما تصدر بطريقة روتينية في تشاور مع أمانة المنظمة       والوثfائل ذات صfتوي مسfي تحfيذي والتfن التنفfمي
 .العالمية للتجارة 

من اتفاق تربس ، طلب مجلس تربس من األمين التنفيذي ، إلى جانب االتحاد ) ب (3-27 للمادة   1999آجfزء مfن اسfتعراض عام         -26
وقد أعدت هذه الورقة فعًال . والفاو ، أن يقدم ورقة تحتوي بيانًا بالواقع إلى المجلس     ) UPOV( النبات  العالمfي لحمايfة الضfروب الجديfدة من          

 3-27 التزام بتطبيق المادة 1999ودعfي أعضfاء اتفfاق تfربس الذين آان عليهم في عام         . IP/C/W/130/Add.1ووزعfت بوصfفها الوثfيقة       
ودعي األعضاء . لج بها في الوقت الحاضر في قانونها الوطني الشؤون التي تتناولها تلك المادة ، إلfى تقديfم معلومات عن الكيفية التي تعا     ) ب(

وبيfنما تfرك لكل عضو أن يقدم المعلومات ، آما يتراء له ، مع    . اآلخfرون إلfى تقديfم مfثل هfذه المعلومfات علfى أسfاس بfذل قصfارهم لfتقديمها            
، طلب من أمانة المنظمة العالمية للتجارة أن تقدم قائمة بيانية بالمسائل ذات الصلة بهذا  ) ب (3-27مfراعاة األحكfام المحfددة الواردة في المادة          

 ، آانت هناك معلومات قد 1999وعfند حلfول موعد أخر اجتماع للمجلس في أآتوبر   . الموضfوع ، لمسfاعدة األعضfاء علfى إعfداد إسfهاماتهم        
ذآرة إعالمية تتضمن موجزًا مرتبًا هو عبارة عن نظرة عامة إلى المعلومات المقدمة وآfان أمام المجلس في يوليو م   .  عضfوًا    33وصfلت مfن     

وقfدم بعfض األعضfاء تعقيfبات على     . مfن هfؤالء األعضfاء ، وهfو موجfز أعدتfه أمانfة المfنظمة العالمfية للfتجارة اسfتجابة لطلfب مfن المجلfس                        
، مfع بfيان عالقfة تلfك األحكام بحماية التنوع     ) ب (3-27حالfيًا فfي المfادة    وأبديfت آراء عfن األحكfام الموجfودة     . محfتويات هfذه الfنظرة العامfة       

وفي أآتوبر ، تلقي المجلس أوراقًا مقدمة من عضوين . البيولوجfي واسfتعماله ، وبشfأن التغيرات الممكنة لتلك األحكام ، التي يمكن النظر فيها           
 الوزاري ومن Seattleلموضوع في اجتماعه القادم مع مراعاة نتيجة مؤتمر ، وأجfرى مfزيدًا مfن تfبادل اآلراء ووافfق علfى العfودة إلfى هذا ا                

وسوف تستمر األمانة في رصد عملية االستعراض وفي االستجابة  . 2000 مارس 22 و 21المfزمع عقfد االجfتماع التالfي لمجلfس تfربس في        
 . رة في الوقت المناسب ألي أسئلة من المجلس أو من أمانة المنظمة العالمية للتجـا

ويجري استكشاف جميع المسالك التي يمكن أن يتم بها . فقfد علfق األميfن التنفfيذي أهمfية آبيرة على عمل المنظمة العالمية للتجارة          -27
اقف الfتعاون ، بfيد أن وضع التعاون بين المنظمة العالمية للتجارة واالتفاقية أمر يحتاج إلي ترآيز على مستوى التنسيق الوطني لألنشطة والمو           

 . داخل األطراف 

 ، تffم تحقffيق المffزيد مffن الffتعاون مffع المffنظمة العالمffية للملكffية  ISOC وآذلffك لإلرشffاد الصffادر عffن 4/15 و 4/9وفقffا للمقرريffن  -28
وآان . الفكfرية ، علfى الfرغم مfن أن ترآfيز النشfاط فfي الوقت الحاضر آان واقعا على دور حقوق الملكية الفكرية في حماية المعرفة التقليدية            

 وفي فريق ISOCوشارآت المنظمة آذلك في . هfناك تfبادل للfزيارات وقدمfت الوثfائق المتصfلة بالموضfوع إلfى تلfك المfنظمة للتعلfيق علfيها                        
 . وفيما يتعلق بترتيبات التـعاون ، بينت المنظمة أنها تفضل األخذ بنهج قائم على أساس المشروعات بدًال من إبرام مذآرة تفاهم . الخبراء 

 .أن القسم الخامس أدناه يتضمن عناصر مشروع مقرر يمكن إصداره لكل من النقاط السابقة  -29

المجموعffات الخارجffة عffن الموضffع ، التffي تffم الحصffول علffيها قffبل نفffاذ االتفاقffية والتffي لffم تعالجهffا لجffنة     -رابعا
 .الموارد الجينية من أجل األغذية والزراعة 

 فfي المجموعfات الخارجfة عfن الموضع التي تم الحصول عليها قبل نفاذ االتفاقية      ISOC نظfرت     ، 4/8 مfن المقfرر      2وفقfا للفقfرة      -30
 تقريرًا عن المعلومات المتعلقة ISOCوقد أعد األمين التنفيذي الجتماع . والتfي لfم تعالجهfا لجfنة المfوارد الجينfية مfن أجfل األغذية والزراعة              

       fا للمقfك وفقfع وذلfن الموضfة عfات الخارجf4/8رر بالمجموع) UNEP/ISOC/1/4 (       نffيها مfول علfم الحصfي تfات التfاس المعلومfى أسffعل ،
ولهذا الغرض دعا األمين التنفيذي الهيئات ذات الصلة إلى تقديم المعلومات التي طلبها المقرر . األطfراف والحكومfات والمنظمات ذات الصلة       

مراآز الفريق االستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية ، وإلى حدائق وأرسfلت دعfوات إلى نقاط االتصال الوطنية وإلى الفاو وإلى     . 4/8
وعلfى الfرغم من أن األمانة تلقت بعض   . النfبات والحfيوان ، وإلfى مراآfز المجموعfات الجرثومfية ، وإلfى غfير ذلfك مfن الهيfئات ذات الصfلة                  

 .المعلومات ، إال أنها لم تكن آافية آي يستخلص منها أي نتيجة ذات شأن 



UNEP/CBD/COP/5/21 
Page 5 

 فfي التقرير واستخلصت أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل وأبلغت مؤتمر األطراف أن يطلب من األمين التنفيذي       ISOCنظfرت    -31
وضfعت آذلك إرشادًا بشأن ترآيبة االستبيان وعلى أساس عملية  . االسfتمرار فfي جمfع المعلومfات بشfأن المجموعfات الخارجfة عfن الموضfع               

 . بأن مؤتمر األطراف قد يكون راغبا في مزيد من النظر في هذا الموضوع  ISOCجمع المعلومات أوصت 

 بfأن مؤتمfر األطfراف قfد يرغب في النظر في طلب طوعي من حائزي المجموعات الخارجة عن الموضع ، وفي        ISOCأوصfت    -32
وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا . ن الموضع تسfهيل بfناء القfدرات وتطوير التكنولوجيا ونقلها في سبيل حفظ واستخدام المجموعات الخارجة ع          

وأهffم نشffاط فffيما يffتعلق  . للمجموعffات الخارجffة عffن الموضffع همffا موضffوعان عالجهمffا بشffكل غffير مباشffر مؤتمffر األطffراف بعffدة طffرائق      
ما أحرز من تقدم في مجال وقد استعرضت هفمعتت . بالمجموعfات التfي تfم الحصfول علfيها قبل نفاذ االتفاقية ، هو المبادرة العالمية للتصنيف       

 ، التffي أسffفرت عffنها المناقشffة سffوف يffنظر فffيها مؤتمffر األطffراف فffي اجffتماعه  5/3هffذه المffبادرة وذلffك فffي اجffتماعها الخffامس ، وتوصffيتها  
 . من جدول األعمال المؤقت 4-17الخامس في إطار البند 

ق العالمي للبيئة من خالل األنشطة التمكينية واإلرشاد الذي مfن الموضfوعات ذات الصfلة المباشfرة أيضfا الدعfم الfذي يقدمfه المfرف                 -33
أسffداه مؤتمffر األطffراف فffي اجffتماعه الffرابع بشffأن التوصffل وتقاسffم المffنافع وهffناك مffنظمات أخffرى تشffترك بنشffاط فffي بffناء القffدرات ونقffل        

ي البلدان المتقدمة النمو تخصص موارد آبيرة جدًا مثال ذلك أن آثيرًا من الحدائق النباتية ف  . التكنولوجfيات للمجموعات الخارجة عن الموضع       
وقد حظيت تلك المسائل أيضا . وتقدم هيئة حفظ الحدائق النباتية الدولية إطارًا دوليًا فضفافًا لتلك األنشطة . لمسfاعدة نظfرائها فfي العfالم النامfي        

ة بشffأن المffوارد الجينffية النباتffية ونظffام الفffريق االستشffاري المعنffي  باهffتمام عظffيم فffي إطffار المffوارد الجينffية النباتffية ، وتنقffيح المffبادرة العالمffي 
 ) . CGIARسغيار ( بالبحوث الزراعية الدولية 

أن األمfر الرئيسfي الfذي يحfد مfن تلfك األنشfطة الطوعfية هfو االفfتقار إلfى المfوارد ونتfيجة لذلك قد يرغب مؤتمر األطراف في أن                  -34
 .يد من الموارد لهذه األنشطة ينظر في توجيه نداءات للحصول على مز

 آذلك بأن مؤتمر األطراف قد يكون راغبًا في النظر في طلب مقدم على أساس طوعي ممن يحوزون المجموعات    ISOCأوصfت    -35
وهfناك آثffير مffن األمffثلة علffى المffبادئ الطوعffية أو  . الخارجfة عffن الموضffع فffي سffبيل وضffع قfاعدة قطاعffية لمffبادئ التوصffل وتقاسffم المffنافع    

 .المدونات المتعلقة بالمجموعات الخارجة عن الموضع قد أتيحت لألمانة ولألطراف 

أن المدونfات أو المfبادئ المfتعلقة باألنشfطة الموجfه ألغراض تجارية ، يمكن وجودها في حالة الدراسات المقدمة إلى األمانة بشأن        -36
 ، والمعهد القومي للسرطان والفريق Shaman Pharmaceuticals ، وDIVERSAفمfثال دراسfات الحاالت من   (التوصfل وتقاسfم المfنافع    

تتضمن ) UNEP/CBD/COP/4/Inf.16( وهfناك دراسfة حالة مقدمة من حكومة سويسرا   . التعاونfي الدولfي فfي مجfال التfنوع البيولوجfي            
ك باعتبارها األداة الواعدة إلى أبعد دراسfة تfدل علfى أن هناك شرآات ومؤسسات تستعمل الموارد الجينية تنظر في وضع مدونة طوعية للسلو        

حfد لتنفfيذ الحوافfز فfي سfبيل مfزيد مfن الfتعاون بيfن مfوردي المfوارد الجينfية ومسfتعمليها ، وتسfتخلص أن وجfود مfثل هfذه المدونfة هfو النهج                        
الموارد الجينية أمر يراه الخبراء من وقد وجدت هذه الدراسة أن السياسة التقليدية في منح إمكانيات التوصل إلى   . األقfرب إلfى الناحfية العملfية         

الصffناعة وآذلffك مffن الجامعffات مffنطويًا علffى آثffار سffلبية محffتملة علffى نقffل التكنولوجffيا وعلffى جاذبffية المffواد الطبيعffية ، خصوصffا لصffناعة      
 .الكيماويات واألدوية 

37-  ffتعمل أو يجffي تسffية التffية الطوعffبادئ التوجيهffن المffثلة مffية أمffق النباتffت الحدائffعها أتاحffبادئ . رى وضffك المffى ذلffثلة علffن األمffوم
أنظfffر الوثfffيقة   ( ISOCالتوجيهfffية الخاصfffة بالسياسfffة العامfffة ، وهfffي المfffبادئ التfffي وضfffعها عfffدد مfffن الحدائfffـق النباتfffية ، ونشfffرتها الfffـ          

UNEP/CBD/ISOC/Inf.2 (       م اfffل وتقاسfffي بالتوصfffبراء المعنfffريق الخfffتقرير فfffرابع بfffرفق الfffي المfffا فfffفها أيضfffنافع ، ووارد وصfffلم )
UNEP/CBD/COP/5/8. ( 

. وقامfت أنfواع أخfرى مfن المؤسسfات التfي تحfوي مجموعfات عامfة خfارج الموضع قامت أيضا بوضع وتقديم مدونات أو مبادئ                       -38
 .دقيقة مثال ذلك أن االتحاد الدولي للمجموعات المستنبته قد أخذ بمبادئ توجيهية إلنشاء وتشغيل مجموعة من مستنبتات الكائنات الحية ال

. قfام فريق الخبراء المعني بالتوصل وتقاسم المنافع باستعراض المبادئ والمدونات الموجودة حاليا والخبرة المكتسبة من استعمالها       -39
واسffتخلص الفffريق مffن ذلffك أن هffذه المffبادئ والمدونffات قffد لعبffت دورًا هامffا فffي تسffهيل ترتيffبات التوصffل وتقاسffم المffنافع ، تعزيffز اسffتعمال    

مجموعfات الخارجة عن الموضع تمشيا مع أهداف االتفاقية ، خصوصًا في األحوال التي لم يكن فيها موجودا تدابير تشغيلية وإدارية وسياسة           ال
ة أمfا التفهمات المشترآة المبينة من الفريق والمشار إليها أعاله ، فمن المفهوم أنها تتعلق بالحيازات الموجودة من المجموعات الخارج      . شfاملة   

عfن الموضfع ، بقfدر مfا يكfون ذلfك ممكfنًا ، وآذلfك بأيfة حfيازة مسfتقبلية يحصfل علfيها عfن طfريق التجمfيع خارج الموقع وبالصيانة والرقابة                      
وتfبعا لذلfك فfأن اقتراح الفريق لصياغة تلك المفاهيم المشترآة في مبادئ توجيهية ، إذا وافق على    . واالسfتعمال للمfوارد الجينfية داخfل الموقfع       

  . ISOC الصادرة عن 4لك مؤتمر األطراف ، يمكن أن تكون آلية فعالة لمؤتمر األطراف آي ينظر في هذا الجانب من التوصية ذ

 توصيات -خامسا

 وفffريق الخffبراء المعنffي بالتوصffل وتقاسffم المffنافع قffد أحffرزا تقدمffًا ملموسffا فffيما يffتعلق بتوضffيح المفاهffيم الرئيسffية     ISOCأن الffـ  -40
إذ أنهمffا قffد استخلصffا آالهمffا أنffه ال يffزال مطلوبffًا مffزيد مffن العمffل خصوصffًا فffيما يffتعلق بحقffوق الملكffية الفكffرية ،    . أساسffية ووضffع مffبادئ 

وتffبعا لذلffك فffأن العديffد مffن التوصffيات والنffتائج    . والمجموعffات الخارجffة عffن الموضffع ، ووضffع مffبادئ توجيهffية للتوصffل وتقاسffم المffنافع      
    fتماعات إنمfن االجfة مfطة              المستخلصffن األنشfدد مfي عfروع فfراف الشfر األطfن مؤتمfي مfية ، وتقتضffيق االتفاقfو تطبfة نحfور موجهfي أمfا ه .

 ومfا يتصل بها من أحكام نوه بها الفريق العمل الذي تقوم األطراف نفسها في  15وباإلضfافة إلfى ذلfك فمfن العناصfر الرئيسfية فfي تنفfيذ المfادة           
 . من التوصيات تطلب من األطراف اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة االمتثال ألهداف االتفاقية وفي هذا الصدد ، هناك عدد. داخل بلدانها 

ونتfيجة لذلfك فfأن مؤتمfر األطراف مدعو إلى النظر في العناصر التالية التخاذ مشروع مقرر وهي عناصر مستمدة من التوصيات       -41
 :العمل في المستقبل والتدابير المتعلقة بالتوصل وتقاسم المنافع  وفريق الخبراء بشأن ISOCوالنتائج التي توصل إليها الـ 
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 أن مؤتمر األطراف  

 ]ترتيبات التوصل وتقاسم المنافع [ 

تعيfن نقطfة اتصfال وطنfية وسfلطة أو سfلطات وطنfية مختصfة حسfب مقتضى الحال ،              / مfن األطfراف أن تنشfئ         يطلfب  -1 
 الداخلة في واليتها ؛تكون مسؤولة عن ترتيبات التوصل وتقاسم المنافع 

  من األطراف إبالغ األمين التنفيذي أسماء وعنوانين نقاط االتصال والسلطات المختصة لديها ؛ويطلب -2 

 األطfراف علfى أن تكفfل أن تكfون تدابfيرها التشريعية واإلدارية والسياسية بشأن التوصل وتقاسم المنافع مكونة                 تحfث و -3 
 ة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأن تكفل أن تكون تلك الترتيبات متصلة بأهداف الحفظ واالستعمال المستدام ؛من مكونات استراتيجياتها الوطني

 أن التدابffير التشffريعية واإلداريffة والسياسffية والمffتعلقة بالتوصfل وتقاسffم المffنافع تحffتاج إلffى تشffجيع المffرونة ،   وتالحfظ  -4 
كم في التوصل للموارد الجينية لتعزيز أهداف االتفاقية ، وأن المرونة في البلدان الموردة أمر   علfى أن يfوازن ذلfك الحاجfة إلfى لوائح آافية تتح             

يffتعلق بffالمدى الffذي تقffوم فffيه الffبلدان والمffنظمات المسffتعملة بتنفffيذ التدابffير التffي توفffر حوافffز أو تنشffئ آلffيات تحكffم فffي سffبيل آفالffة مصffالح      
 . من االتفاقية 15 من المادة 7طراف على إيالء عناية خاصة اللتزاماتها الناشئة بموجب الفقرة  األيحث الموردين في مواردهم ، وتبعا لذلك 

 أن اليقيfن القانونfي والوضfوح يسهالن التوصل إلى الموارد الجينية واستعمالها ويسهمان في إيجاد شروط متفق     يالحfظ  -5 
األطfراف فfي غيfبة تشfريع واسfتراتيجيات وطنfية آاملfة وواضfحة للتوصل          يحfث علfيها بيfن األطfراف تمشfيا مfع أهfداف االتفاقfية وتfبعا لذلfك              

 .وتقاسم المنافع على استعمال التدابير الطوعية والمبادئ التوجيهية أو مساندة الحكومة للمساعدة على آفالة تحقيقها ألهداف االتفاقية 

يسffمح بوضffع نظffام مffتعدد األطffراف مffن األطffراف أن تضffع تشffريع وطنffيا بشffأن التوصffل يfأخذ فffي الحسffبان و يطلfب   -6 
 لتسهيل التوصل وتقاسم المنافع بالنسبة للموارد الجينية النباتية من أجل األغذية والزراعة ؛

المفاهfيم المشfترآة لفfريق الخfبراء المعنييfن بالتوصfل وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالقبول عن علم سابق وبالشروط              يؤيfد    -7 
 . من تقرير الفريق 165 إلى 156لفقرات المتفق عليها آما وردت في ا

 أن فfريق الخfبراء المعنfي بالتوصfل وتقاسfم المfنافع ينبغfي أن يضfع مfبادئ توجيهية تتعلق بالقبول عن علم سابق              يقfرر  -8 
 . أعاله 7وبشروط متفق عليها تقوم على أساس المفاهيم المشترآة المشار إليها في الفقرة 

نfب جوهfري فfي إيجfاد الfتكافؤ الfالزم فfي القfدرة التفاوضfية لfدى أصfحاب المصلحة في               يالحfظ أن المعلومfات هfي جا        -9 
 : ترتيبات التوصل وتقاسم المنافع ، وأن هناك في هذا الصدد حاجة خاصة إلى مزيد من المعلومات بشأن ما يلي 

(I) مؤسسات المستعملين 

(II)  السوق للموارد الجينية 

(V) المنافع غير النقدية 

(VIII) اعدة لتقاسم المنافع اآلليات الجديدة والص 

 التدابير الحافزة  )هـ(

 التوضيح والتعاريف  )و(

 األنظمة الفريدة في نوعها  )ز(

(VI)  "الوسطاء" 

 أعffاله وينشffرها مffن خffالل غffرفة تffبادل المعلومffات ،  9 مffن األميffن التنفffيذي أن يجمffع المعلومffات المشffار إلffيها فffي الفقffرة   يطلffب -10
 .ألطراف والمنظمات بتقديم تلك المعلومات لمساعدة األمين التنفيذي  اويطالبواالجتماعات ذات الصلة ، 

 أنfه مfن المطلfوب تحقfيق المfزيد مfن تنمfية القfدرات بشfأن جمfيع جوانfب ترتيfبات التوصfل وتقاسfم المنافع ، بالنسبة لجميع                        يالحfظ  -11
ات األصلية والمحلية ، ويوافق على أن أربعة من أصfحاب المصfلحة ، وبصfفة خاصfة ، الحكومfات المحلfية والمؤسسfات األآاديمfية والمجتمع           

 :أهم االحتياجات الجوهرية لبناء القدرات هي 

(I)  وضع تقييم وقائمة جرد للموارد البيولوجية وآذلك إلدارة المعلومات 

(II)  المهارات في مجال التفاوض في العقود 

(V) لمنافع مهارات في مجال الصياغة القانونية لوضع ترتيبات تتعلق بالتوصل وتقاسم ا 

 .وضع أنظمة فريدة في نوعها لحماية المعرفة التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  )د(

 األطراف التي تعد هذه المسألة ذات أولوية بالنسبة لها على الشروع في مشروعات يحثوإذ يذآfر المؤتمfر إرشfاده لآللية المالية ،       -12
لffية واألطffراف وغffير ذلffك مffن المffنظمات ذات الصffلة والقطffاع الخffاص علffى مسffاندة تلffك      اآللffية الماويحffثسffوف تعffالج هffذه االحتffياجات ،  

 .المشروعات 
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إذ الحfظ المؤتمfر أن الفfريق لم يستطع أن يتوصل إلى أية نتائج بشأن دور حقوق الملكية الفكرية في تنفيذ ترتيبات التوصل وتقاسم             -13
 138-127 ، الفقرات UNEP/CBD/COP/5/8( ة التي تطلب مزيدًا من الدراســة المfنافع ، وأن الفfريق وضfع قائمة بالموضوعات المحدد        

: ( 

  ؛2000 ديسمبر 31 من األطراف أن تقدم لألمين التنفيذي معلومات عن تلك الموضوعات في موعد ال يتجاوز يطلب )أ( 

أسffاس مffواد أخffرى ذات صffلة   مffن األميffن التنفffيذي ، علffى أسffاس مffا يقffدم إلffيه علffى هffذا الffنحو وعلffى    ويطلffب أيضffا )ب( 
 بالموضوع ، أن يتح لالجتماع الثاني بين الدورات الذي يعقده الفريق تقريرًا عن هذه المسائل المحددة ؛

من األمين التنفيذي إعداد هذا التقرير في تشاور مع أمانة المنظمة يطلب  ،  ISOC الصادرة عن      3وإذ يذآfر التوصية      )ج( 
  العالمية للملكية الفكرية ؛العالمية للتجارة والمنظمة

 .من الفريق تقديم نصيحة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس بشأن هذه الموضوعات المحددة يطلب  )د( 

 ]العالقة بين حقوق الملكية الفكرية واألحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق ترابس وفي االتفاقية [ 

بشffأن العالقffة بيffن حقffوق الملكffية الفكffرية واألحكffام ذات الصffلة الffواردة فffي اتفاقffية   ، ISOC الصffادرة عffن 3التوصffية إذ يالحffظ  
 الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية وفي االتفاقية ، 

دية مfن جديد أهمية النظم التي من قبيل النظم الفريدة في نوعها وغيرها من النظم الرامية إلى حماية المعرفة التقلي يؤآfد    -1 
التfي لfدى المجfتمعات األصfلية والمحلfية بشfأن التقاسfم العfادل للمfنافع الناشfئة عfن اسfتعمال تلfك المعfرفة لتحقfيق أحكfام االتفاقfية ، مع مراعاة                    

 .وما يتصل بها من أحكام ) ي (8العمل الجاري بشأن المادة 

لموجودة في االتفاقية وإلى مراعاة أن أحكام اتفاق  المfنظمة العالمfية للfتجارة إلfى االعتراف باألحكام ذات الصلة ا     يدعfو  -2 
 .تربس واتفاقية التنوع البيولوجي أمران مترابطان ، وإلى مزيد من استكشاف ذلك الترابط 

يطلfب مfن األميfن التنفfيذي أن يfنقل هfذا المقfرر إلfى أمانة المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ،              -3 
 .مله الهيئات المعنية بهاتين المنظمتين وإلى السعي إلى إيجاد مزيد من التعاون والتشاور مع هاتين المنظمتين آي تستع

 المجموعffات الخارجffة عffن الموضffع التffي تffم الحصffول علffيها قffبل نفffاذ االتفاقffية والتffي لffم تتffناولها لجffنة المffوارد الجينffية مffن أجffل األغذيffة       [
 ]والزراعة 

 في ممارسة جمع المعلومات بشأن المجموعات الخارجة عن الموضع التي تم الحصول عليها قبل نفاذ   االستمرار يقfرر  -1
  ؛4/8االتفاقية والتي لم تتناولها لجنة الموارد الجينية من أجل األغذية والزراعة التي أنشئت بموجب المقرر 

وصffفه فffي المffرفق األول بهffذا المقffرر حسffب  مffن األميffن التنفffيذي جمffع المعلومffات المffتاحة مffن الffنوع الffوارد   يطلffب  -2
 .مقتضى الحال 

 مfن األمين التنفيذي جمع المعلومات من األطراف والمنظمات والمحافل ذات الصلة من خالل استبيان يقوم على   يطلfب  -3
 .أساس المرفق الثاني بالمقرر الحالي 

ذه الموضfوعات ، إلى تقديم تلك معلومات إلى   المfنظمات والمحfافل ذات الصfلة المشfترآة فعfال فfي الfنظر فfي هf             يدعfو  -4
 .األمين التنفيذي 

 األطfراف والحكومfات وغfيرها مfن المfنظمات إلfى تقديfم أنشfطة بfناء قfدرات ووضfع تكنولوجيا ونقلها في سبيل                يدعfو  -5
 .الحفظ واالستعمال للمجموعات الخارجة عن الموضع التي تم الحصول عليها قبل نفاذ االتفاقية 

فfريق الخfبراء المعنfي بالتوصfل وتقاسfم المfنافع فfي عملfه بشfأن المfبادئ التوجيهfية التfي تfتعلق بالقبول عن علم                        يدعfو  -6
سfابق وبشfأن الشfروط المfتفق علfيها بيfن األطfراف ، علfى أسfاس المفاهيم المشترآة التي تم تبينها في تقرير الفريق وإلى الحد الممكن تنفيذه ،                     

ادئ التوجيهfية علfى أسfاس طوعfي علfى المجموعfات الخارجfة عfن الموضfع التfي تfم الحصول عليها قبل نفاذ              إلfى الfنظر فfي تطبfيق تلfك المfب           
 .االتفاقية 

 ] .السادس[  من األمين التنفيذي تقديم تقرير عن نتيجة هذه الممارسة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه يطلب -7
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 المرفق األول 

  المجموعات الخارجة عن الموضع العناصر التي تدخل في وضع استبيان بشأن

 :أن وضع استبيان للحصول على المعلومات المتصلة بهذا الموضوع يمكن أن يتضمن العناصر اآلتية 

 .العدد واألأنواع والوضع القائم بما في ذلك الوضع القانوني والروابط المؤسسية للمجموعات ذات الصلة  -1

( صول عليها قبل نفاذ اتفاقية التنوع البيولوجي أوالتي ال تتمشى وتلك االتفاقية  العfدد التقريبfي للمجموعfات التfي تfم الح           -2
 ؛)  ، وغير ذلك 1000 أآثر من 100 أآثر من 100أقل من 

بلfد المنشfأ ، أسfم المfودع ، تfاريخ اإليداع ، شروط التوصل التي      : هfل مfن المfرجح أن تكfون المعلومfات اآلتfية مfناحة           -3
 ؛)  جميعها متاح ، بعضها متاح ، ليس منها شئ متاح (تسمح بإتاحة المادة 

أيfة سياسffات لهffا صffلة بالموضfوع تffتعلق بالمجموعffات التffي لfم تتffناولها لجffنة الفffاو المعنfية بffالموارد الجينffية مffن أجffل       -4
 التي تشمل مواد تتعلق األغذيfة والfزراعة حسfب مقتضى الحال ، والسيما السياسات التي تعالج موضوع التوصل إلى المجموعات ذات الصلة              

 .إلى مواطنها  ) germplasm(بإعادة المعلومات إلى موطنها وإعادة نسخ من مجموعات الـ بالزما الجرثومية 

 .معلومات بشأن عدد طلبات الحصول على معلومات وتبادل الـ بالزما الجرثومية  -5

كالffيف صffيانة تلffك  تفاصffيل المffنافع الناشffئة عffن تقاسffم الffبالزما الجرثومffية ومعلومffات عffن ت      -6
 .المجموعات 

 .أية معلومات أخرى ذات صلة  -7
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 المرفق الثاني 

 استبيان عن المجموعات الخارجة عن الموضع 

 الهدف 

 .لتقديم المعلومات الالزمة للنظر في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي بالنسبة للمجموعات الخارجة عن الموضع 

  معلومات عن المجموعات -5

  ت التي حصل عليهاعدد المجموعا
  قبل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بعد االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
  عام خاص عام خاص

 الموارد الجينية للنبات     
 :بنوك جينيات البذور
 :المجموعات الحقلية 

مثًال الحدائق النباتية ومستنبتات (
 )حدائق األشجار

 :غيرها 
 ، حبات اللقاح DNAمثًال الـ (

في التخزين البارد ، مزارع 
األنسـجة ، المعشبات أي 
 ) مجموعات األعشاب الجافة

 الموارد الجينية الحيوانية     
مجموعات من الحيوانات 

 :الكاملة 
مثل حدائق الحيوان ( 

 )ومجموعات الفصائل النادرة 
 :غيرها 

 ، السائل المنوي ، DNAمثًال ( 
 ارد البويضات في تخزين ب

 
 الموارد الجينية الميكروبية     

 :مجموعات مستزرعة 
 :غيرها 

 معلومات بشأن المجموعات السابقة التفاقية التنوع البيولوجي  -6

 ينبغي التميز في المعلومات بين الموارد الجينية النباتية والموارد الجينية الحيوانية والموارد الجينية الميكروبية ( 

ليس هناك 
 المجموعات 

لقليل من 
 المجموعات

بالنسبة لجميع  لمعظم المجموعات لبعض المجموعات
 المجموعات

 هل هناك معلومات
 :متاحة عن 

 بلد المنشأ      
 أسم المودع     
 تاريخ اإليداع     
 المستعمل      

 البلد / المؤسسة 

 القيود على التوصل واالستعمال /الشروط -3

 )علومات بين الموارد الجينية النباتية والموارد الجينية الحيوانية والموارد الجينية الميكروبية ينبغي التميز في الم( 

I-  روطffف الشffية /وصffيود الرئيسffا   ( القffها أو مffات نفسffعته المجموعffا وضffي ومffانون الوطنffي القffنها فffد مffا يوجffاملة مffش
بطfريقة يكfون فfيها بعضfها منفصًال عن بعض ، إذا آان     بشfأن التوصfل واالسfتعمال للمfوارد الجينfية المتبيfنة        ) وضfعه المودعfون     

 .ذلك مناسبًا ، بالنسبة للمواد السابقة التفاقية التنوع البيولوجي والمواد الالحقة لتلك االتفاقية 

II-         ا هي الحدود إذا آانت موجودةfيد مواد ، ، التي توجد في تطبيق أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي على تور) من قانونية أو عملية  ( م
 سابقة التفاقية التنوع البيولوجي للمجموعات في بلدآم ؟

 استعمال المجموعات  -4

 ) .ينبغي التميز في المعلومات بين الموارد الجينية النباتية والموارد الجينية الحيوانيــة والموارد الجينية الميكروبية ( 

ومن حيث مصدر ) من عامة أو خاصة (  معلومات متميزة بنوع المجموعة   المعلومfات عfن عfدد الطلfبات للحصfول على موارد جينية وعلى             
 ) .خاص/أجنبي ، عام/وطني ( الطلب 
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 معلومات إضافية  -5

 .)ينبغي التميز في المعلومات بين الموارد الجينية النباتية والموارد الجينية الحيوانية والموارد الجينية الميكروبية ( 

 :  بشأن الخصائص األخرى الرئيسية للمجموعات ، مثًال أية معلومات إضافية ذات صلة

األنواع ، الترآيز على األهمية االقتصادية ، بعض األنظمة /األجناس /الترآfيز علfى النfباتات الطبfية ، وعلfى بعfض الفصfائل                �
 ؛) مثل األراضي الجافة ( اإليكولوجية 

 ؛) تنوع الجيني للمجموعات على النطاق العالمي إلغراض الحفظ ولتحديد ال( هل للمجموعات نسخ في أمكنة أخرى  �

------------------- 


