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  مقدمة

  معلومات أساسیة    -ألف 
 للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المنافع تاسعاالجتماع الالجزء األول من عقد   -1

مشاورة أقالیمیة غیر رسمیة للرئیسین  ع االجتماسبقو  .2010آذار / مارس28 إلى 22 من مبیاكالي، بكولوفي 
 فضال عن مشاورات إقلیمیة وأقالیمیة یومي ،2010آذار / مارس18 إلى 16المشاركین عقدت في كالي أیضا من 

  .2010آذار / مارس21 و20
  الحضور    -باء 

النمسا، ، أنغوال، األرجنتین، أسترالیا : أسماؤهاات األخرى التالیةحضر االجتماع ممثلو األطراف والحكوم  -2
كندا، جهوریة أفریقیا الكامیرون، ، بنن، بوتان، البرازیل، بوركینا فاصو، بوروندي، كمبودیا، بلجیكا، بیالروس

تشیكیة، الجمهوریة ال، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك، كوستاریكا، كوبا، كولومبیاالوسطى، تشاد، الصین، 
، فرنسا، االتحاد األوروبي، فنلندا، سلفادور، إثیوبیاال، مصر، الجمهوریة الدومینیكیة، إكوادور، الدانمرك، دومینیكا

، جمهوریة إیران اإلسالمیة، الیابان، اندونیسیا، غینیا، غویانا، هایتي، هندوراس، الهند، ألمانیا، غریناداغابون، 
منغولیا، المغرب، ، والیات میكرونیزیا الموحدة، المكسیك، مالي، وي، مالیزیامال، مدغشقر،  لیبیریا،كیریباتي

جمهوریة ، الفلبین، البرتغال، بیروباالو، نیبال، هولندا، نیوزیلندا، النیجر، النرویج، ، نامیبیا، ناورومیانمار، موزامبیق، 
صربیا، سیشیل، جنوب أفریقیا، ، لسنغالاسان تومي وبرینسیبي، المملكة العربیة السعودیة، سانت لوسیا، كوریا، 
أوكرانیا، المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى ، تایلند، توغو، أوغنداطاجیكستان، ، سویسراالسودان، السوید، ، إسبانیا

  .الیمن، وزامبیا، فییت نام، أوروغوايالوالیات المتحدة األمریكیة،   جمهوریة تنزانیا المتحدة،،وایرلندا الشمالیة
 التالیةحضر أیضا مراقبون عن الهیئات والوكاالت المتخصصة والهیئات األخرى التابعة لألمم المتحدة و  -3

أمانة المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة و، )الفاو(منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة  :أسماؤها
، ومعهد الدراسات العلیا بجامعة األمم المتحدة (UNEP)لبیئة ، وبرنامج األمم المتحدة ل(ITPGRFA)والزراعة 

(UNU/IAS) ومنظمة الصحة العالمیة ،(WHO) والمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ،(WIPO).  
  :بمراقبینأیضا یة ممثلة الكانت المنظمات التو  -4
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Conservation International 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazonica (COICA) 
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Zusammenarbeit (GTZ) 
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Fondo Biocomercio 
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Action 
Fridtjof Nansen Institute 
Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW) - Sutsuin 

Jiyeyu Wayuu 
Fundacion Dobbo Yala y Congreso de la Cultura 

Kuna 
Fundacion Ecologica para el Desarrollo 

Sostenible y la Recreacion (ECOTUPAY) 
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Indígena 
Fundacion Prosperidad Colectiva 
Fundacion RHPositivo 
GEBiX - Colombian Center for Genomics and 

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

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

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

(IIFB) 
International Institute of Tropical Agriculture (IITA) 
International Organization for Biological Control 

International Seed Federation 
IUCN - International Union for Conservation of 

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

the Environment) 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation 

Association (NINPA) 
Red de Cooperacion Amazonica 
Red de Mujeres Indigenas sobre Biodiversidad 
Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad de 
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Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON) 
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Centre for Policy Research & Education 
Tewa Women United 
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Third World Network 
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  افتتاح االجتماع    - 1د البن
تیموثي  السیدالتاسع للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المنافع االجتماع افتتح   -5

رحب، و.  2010آذار /مارس 22اإلثنین یوم صباح من  10في الساعة  للفریق العامل، شارك المز، الرئیسهودج
وأعرب عن امتنانه لحكومة كولومبیا على بالمشاركین دو كازاس، وباسمه هو، بالنیابة عن زمیله الرئیس المشارك فرنان

من واالنتهاء ا لعقد االجتماع، ی، التي قدمت مكانا مثالي دیل كوكالفاوفي مقاطعة استضافة االجتماع في كالي 
مؤتمر األطراف في لحصول وتقاسم المنافع، بغیة اعتماده في االجتماع العاشر للالمفاوضات بشأن النظام الدولي 

  .2010تشرین األول /أكتوبر
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 الشؤون االقتصادیة ةخیا، مدیریمزار الاممثلة حكومة كولومبیا، السیدة یادیر سبالمشاركین ورحبت   -6

وحثتهم على االنتهاء من مفاوضاتهم حول الحصول وتقاسم المنافع، مع  ،واالجتماعیة والبیئیة المتعددة األطراف
 إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع واالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي من أجل المساعدة التشدید على الحاجة

بصفة خاصة، ضمان رصد االمتثال للتشریع الوطني للحصول من المهم أضافت أنه و.  في التخفیف من وطأة الفقر
 المفاوضات، في ستئنافیئة عمل مالئمة ال بوفیركولومبیا تلتزم بالكامل بالعملیة وتأمل في تأن و.  وتقاسم المنافع

  . والتعاون المتبادلین بین جمیع المشاركینالدعمسیاق 
 األعمال المضلع بهاالسید هودجز، لدى استعراضه ألنشطة فترة ما بین الدورات والرئیس المشارك، وقال   -7

ركاء آخرین، استطاعت جمیع األقالیم عقد وش) یونیبال(نه بفضل برنامج األمم المتحدة للبیئة إقبل االجتماع الحالي، 
للرئیسین التابعة  ة األقالیمیة غیر الرسمیالمشاورات أصدقاء الرئیسین المشاركین ويوقدم نتائج اجتماع.  مشاورات

وأدت .   ساعدا في إعداد اإلرشادات المنقحة للرئیسین المشاركین من أجل العمل في االجتماع الحاليوقدالمشاركین، 
وقال إن .   مشروع بروتوكول ومشروع مقرر لمؤتمر األطراف، وهما أمام الفریق العامل اآلنإعداد إلى نشطةاألهذه 

وأضاف أن .  االجتماع الحالي هو آخر فرصة للفریق العامل الستكمال التكلیف الصادر إلیه من مؤتمر األطراف
وقال .  جمیع األطراف وأصحاب المصلحةبین ل لحلول وسط والتعاون توص التسعى إلى إیجاد روح حاجة إلىهناك 

ختامي للنظام الدولي، باإلضافة إلى مشروع المقرر الذي سیقدم إلى  االجتماع ینبغي أن تكون مشروع نص إن نتیجة
  .وسیكون ذلك مساهمة الفریق العامل في االحتفال بالسنة الدولیة للتنوع البیولوجي.  مؤتمر األطراف

 إن الفریق العامل ،سبارث من ألمانیا، ممثل رئیس االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافوقال السید یوخن فال  -8
وأضاف أن .   التكلیف الصادر إلیه بنهایة األسبوعأن ینجز مشوار طویل ویجب منل إلى الخطوة النهائیة صو

راء المختلفة ووصل إلى  بالتقدم الذي أحرزه، إذ أنه وفق بین طائفة عریضة من اآلیفخرالفریق العامل ینبغي أن 
وأعلن أن المكتب یؤید باإلجماع مشروع البروتوكول ومشروع المقرر اللذین .  ق المشتركافت من االمساحة عریضة
ائل الرئیسیة المعلقة على أساس سوع على حل المب األسخاللن، ودعا الوفود إلى التركیز ان المشاركاأعدهما الرئیس

  .نهج مرن
، حكومةا وا، شعب، عن امتنانه لكولومبینفیذي التفاقیة التنوع البیولوجي جغالف، األمین التوأعرب السید أحمد  -9

وقال إنه من .  ل كوكا، على استضافة االجتماع الحاليیفالي دمقاطعة فضال عن السلطات المحلیة ومدینة كالي و
التنوع البیولوجي وأول بلد لم ثراء من حیث العابلدان فهي واحدة من أكثر  عقد االجتماع في كولومبیا، للغایة ناسبالم

وأضاف أن .  1974وك بشأن الموارد الطبیعیة المتجددة والحمایة البیئیة في عام لسدونة  میضعفي أمریكا الالتینیة 
 عالقة جدیدة مع أكثر موارد الكوكب قامة إمكانیة ضخمة إلینطوي علىالبروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

هدف صدور التزام جوهانسبرغ، وأربعة أعوام بعد صدور وبعد ثمانیة أعوام من .   الجینيهوهو تنوع أال: قیمة
وقد أنجز .  كوریتیبا، سینتهي االجتماع الحالي في كالي من إعداد مشروع البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع

كین، المنعقدة في كالي في األسبوع الماضي، أنجز المشاركون في المشاورة األقالیمیة غیر الرسمیة للرئیسین المشار
 اجتماعا 37ن أعدا بعد یالرئیسین المشاركین، اللذب أیضا ادوأش.  الوفاء بالتكلیف الصادر إلیهما في رائعبالفعل عمال 

روع ثنائیا وزیارات إلى العواصم الرئیسیة في العالم، أعدا مشروع البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع ومش
لى العمل معا في األیام القادمة عوفي الختام، حث المشاركین .   األطراف في اجتماعه العاشرمرالمقرر لنظر مؤت

وقال إن نجاحهم سیكون أفضل .  هم ولالنتهاء من إعداد مشروع البروتوكولالماثل أمام التحدي  إلى مستوىلالرتقاء
  .ٕ وانجازا تاریخیا للمجتمع الدولي برمتههدیة لالحتفال بالسنة الدولیة للتنوع البیولوجي
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مون، األمین العام لألمم المتحدة،  -رسالة السید بان كيیحمل وقدم السید جغالف بعد ذلك شریط فیدیو   -10
  . السنة الدولیة للتنوع البیولوجيمناسبةب

نوفییا، التهنئة لكولومبیا  -، السید كارلوس مارتنبرنامج األمم المتحدة للبیئةالمدیر التنفیذي ل ممثل ووجه  -11
لرؤیة أن الدعم الذي  ارتیاحهوأعرب عن  . لفریق العامل المفتوح العضویة المخصصلتاسع لجتماع االعلى تنظیم ا

خالل فترة ما بین الدورات كان  قدمه الیونیب في تنظیم مجموعة من االجتماعات التشاوریة اإلقلیمیة واألقالیمیة
سین المشاركین یئكما هنأ الر . ف على إیجاد قاعدة مشتركة للمضي قدما في المفاوضاتأساسیا في مساعدة األطرا

ومشددا على أهمیة تحقیق نتائج  . وموظفي األمانة المتفانیین على عملهم الشاق والمنتج خالل فترة ما بین الدورات
قال إنه یشجع الوفود على تقدیم  مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع، لتكلیف الصادر عنفي هذا االجتماع بشأن ا

وأعرب   . في ناغویاقرر عقدهنجاح االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، المإ من شأنه أن یؤدي إلىمشروع بروتوكول 
  .نوفییا عن دعم الیونیب المستمر لتحقیق هذا الهدف -السید مارتن

قلیمیة التي عقدت بدعم من برنامج وفي رده على ذلك، الحظ الرئیس المشارك هودجز أن المشاورات اإل  -12
 أن ینقل مباشرة شكر  نوفییا-السید مارتناألمم المتحدة للبیئة في األشهر السابقة، تجاوزت التوقعات وطلب من السید 

  .الفریق العامل ورئیسیه المشاركین إلى السید أخیم ستاینر، المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة
  شؤون تنظیمیة    - 2البند 
  أعضاء المكتب    2-1

 مؤتمر األطراف راقروعمال ب.   مكتب االجتماعمهام مكتب مؤتمر األطراف تولى ،العرف المتبعتمشیا مع   -13
  .شاركین للفریق العاملمهمة الرئیسین الم زي هودجثفرناندو كازاس وتیمو تولى السیدان ،ثامنفي اجتماعه ال

  . لالجتماعةمقرر )كمبودیا(ة سومالي شان السید تملمكتب، عوبناء على اقتراح من ال  -14
   قرار جدول األعمالإ   2-2

 وأقر الفریق العامل جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت  -15
(UNEP/CBD/WG/ABS/9/1)  2009تشرین الثاني / نوفمبر9 فيالجتماع، المنعقدة لاألولى العامة في الجلسة:  

  .اح االجتماعافتت  -1
  .شؤون تنظیمیة  -2
ُتوحید النصوص التشغیلیة المعدة في االجتماعین : النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع  -3

  .لحصول وتقاسم المنافعالمعني باالسابع والثامن للفریق العامل 
  .شؤون أخرى  -4
  .اعتماد التقریر  -5
  .اختتام االجتماع  -6
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  تنظیم العمل    2-3

بناء على اقتراح من اتفق الفریق العامل، ، 2010آذار / مارس22في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في   -16
ضرورة إعطاء فرصة لجمیع المشاركین بتحدید المجاالت المحددة للصعوبات التي قد على  ،الرئیسین المشاركین
مزید من المناقشة جراء الائل إلى أفرقة اتصال إلاألولیة، سترسل المس" عملیة تحدید المسائل"ومن .  تتطلب تحسینات

وبمجرد الموافقة علیها في الجلسة العامة، سیتم إدراج هذه الحلول في .  لسة العامة بها الجإبالغٕوایجاد حلول، ثم 
وستشكل .  النص الحالي لمشروع البروتوكول على أمل التوصل بنهایة االجتماع إلى نص ختامي یتمتع بقبول أوسع

  . الورقة غیر الرسمیة للرئیسین المشاركین التي تحتوي على مشروع البروتوكولالمفاوضات اإلضافیةس أسا
   توحید النصوص:النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع  - 3البند 

  ُالتشغیلیة المعدة في االجتماعین السابع والثامن للفریق العامل
  عالمفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المناف

 لالجتماع، المنعقدة عامة الثانیة في الجلسة ال3تناول الفریق العامـل المفتوح العضویـة المخصص بحث البند   -17
  .2010آذار / مارس22في 
 التي عممها الرئیسان ة غیر الرسمیة التالیات، كان أمام الفریق العامل الورقولدى نظره في هذا البند  -18

  :المشاركان
ل بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة مشروع بروتوكو  )أ(

  عن استخدامها الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي؛
  مشروع مقرر كیما ینظر فیه مؤتمر األطراف؛  )ب(
  ؛مذكرة سیناریو من الرئیسین المشاركین  )ج(
 .مذكرة إرشادیة منقحة من الرئیسین المشاركین  )د(

تقریر االجتماع الثامن للفریق العامل  عمم أیضافي إطار هذا البند من جدول األعمال، و  -19
(UNEP/CBD/WG-ABS/8/8)االجتماعین السابع والثامن للفریق العامل بصدد ج الذي تضمن في مرفقاته نتائ 

االجتماع التاسع نظر لقة النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع ومقترحات للنصوص التشغیلیة التي تركت معل
 9/12نص المرفق األول بالمقرر و؛ )UNEP/CBD/WG-ABS/9/2( للمساهمات المقدمةتجمیع للفریق العامل؛ و

(UNEP/CBD/WG-ABS/7/7)المفاهیم والمصطلحات والتعاریف  ":؛ وتقاریر ثالثة أفرقة للخبراء عالجت على التوالي
، والتي أتیحت على التوالي في الوثائق "رف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیةالمعا"، و"االمتثال"والنهوج القطاعیة، و

UNEP/CBD/WG-ABS/7/2،و UNEP/CBD/WG-ABS/7/3و UNEP/CBD/WG-ABS/8/2.  
 "الموارد الجینیة" ورقة استعراض لتاریخ مفهومعالمیة، إوكان أمام الفریق العامل أیضا، كوثائق   -20

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1)(سیا تقریر المشاورات اإلقلیمیة آل؛ و(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/2)تقریر ؛ و
 وتقریر المشاورات ؛(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/3) مریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبيأ لبلدانالمشاورات اإلقلیمیة 

رات اإلقلیمیة لبلدان  المشاووتقریر؛ )(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/4 یةشرقال وىوسطأوروبا ال بلداناإلقلیمیة ل
  المشاورات اإلقلیمیة لمجموعة أفریقیا؛ وتقریر(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/5) المحیط الهادئ
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(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/6) والخطة مشاورات الخبراء غیر الرسمیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع"؛ وتقریر 

السیاسات والترتیبات الخاصة للحصول على " بشأن 18/2009؛ والقرار )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/7( "ستراتیجیةاال
الذي اعتمده مؤتمر منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة في " واقتسام منافعھا لألغذیة والزراعةالموارد الوراثیة 

 من والتقاریر الواردة؛ )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/8( 2009تشرین الثاني / نوفمبر23دورته السادسة والثالثین، في 
یة وراث األمن الغذائي والحصول على الموارد العندراسة إطاریة : منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة بشأن

ألغذیة لیة الحیوانیة وراث واستخدام الموارد ال؛)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/9(م منافعها اساقت والزراعة وةألغذیل
ألغذیة والزراعة وتبادلها ل الحرجیةیة وراثواستخدام الموارد ال؛ )UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/10(والزراعة وتبادلها 

)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/11(ألغذیة والزراعة وتبادلها لیة المائیة وراث؛ واستخدام الموارد ال
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/12(ألغذیة والزراعة وتبادلها لیة جرثومیة الوراث؛ واستخدام الموارد ال
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/13(ألغذیة والزراعة وتبادلها لة البیولوجیة مكافحواستخدام عوامل ال ؛
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/14( دینامیات : الترمیز باألعمدة المتوازیة من أجل الحیاة"؛ ونتائج الحلقة الدراسیة

 التنمیة بكندا التي قدمها المركز الدولي لبحوث"  المنظورات العالمیة والوطنیة–المجتمع والتكنولوجیا 
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/15(.  

: الجتماع السابع للفریق العامل على اائق اإلعالمیة التالیة التي وزعت في األصلث أیضا الومهوكان أما  -21
؛ ودراسات عن العالقة بین )(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/2 دراسة عن تحدید الموارد الجینیة وتتبعها ورصدها

 UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Parts) صكوك الدولیة األخرى التي تنظم استخدام الموارد الجینیةالنظام الدولي وال

؛ والدراسة المقارنة عن التكالیف الحقیقیة وتكالیف المعامالت المتعلقة بعملیة الوصول إلى العدالة عبر الوالیات (1-3
عالقة إلى القانون العرفي للشعوب األصلیة ؛ والدراسة عن االمتثال بال)(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/4 القضائیة

والمجتمعات المحلیة، والقانون الوطني، عبر الوالیات القضائیة، والقانون الدولي 
(UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/5).  

ت كأساس للمناقشات األولیة، الورقة استخدم من جدول األعمال، 2وحسبما تم االتفاق علیه في إطار البند   -22
ن المشاركین التي تحتوي على مشروع بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجینیة یلمقدمة من الرئیسغیر الرسمیة ا

  .والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 أوال إلى الحصول على تعلیقات بشأن الورقة ، الرئیس المشارك، السید هودجزدعاولدى تقدیمه هذا البند،   -23

 اإلقلیمیة المجموعات بآراء مشاركین یرحبان بصفة خاصةوقال إن الرئیسین ال.  للرئیسین المشاركینغیر الرسمیة
  . من خالل المتحدثین باسمهاهاالمعرب عن

 3وباإلشارة إلى الفقرة .  ٕ كندا اقتراح الرئیسین المشاركین بتحدید المسائل الرئیسیة وایجاد الحلولة ممثلتوأید  -24
صك ن الفریق العامل ركز حتى اآلن على التفاوض حول  إتقالصادر عن مؤتمر األطراف،  ال9/12من المقرر 

وأن الوقت حان للبدء في في المقترح المقدم من الرئیسین المشاركین، مشروع البروتوكول جدید، أشیر إلیه على أنه 
 إن توقال.  ظام الدولي طائفة من الخیارات بخصوص الصكوك التي قد تشكل النیشتمل علىإعداد مشروع مقرر 

  وأضافت أن . مقترح ما بل إنه مهم في حد ذاتهلتقدیمكندا ترى أن مشروع المقرر ینبغي أن یكون أكثر من آلیة 
وفي نفس كندا الحظت أیضا أنه تماشیا مع التكلیف الصادر عن مؤتمر األطراف، سیتم إعداد الوثیقتین بالتوازي 

  .الوقت
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مریكا أ تحدثا بالنیابة عن األطراف من البلدان النامیة، التي تضم مجموعة بلدانوقال ممثل مالیزیا، م  -25

، إن (LMMC) مجموعة البلدان ذات التنوع البیولوجي الشدید المتقاربة التفكیر، فضال عن الالتینیة ومنطقة الكاریبي
سؤولیة مقدسة لتحقیق استخدام ، تتحمل محائزة على الغالبیة العظمى من التنوع البیولوجيهذه البلدان، بصفتها 

وأضاف أنه من .  الموارد والمعارف من أجل مستقبل البشریة، والقضاء على الفقر وتحسین أسالیب عیش شعوبها
 حد ىاالتفاقیة إلالمؤسف استمرار االستیالء على الموارد الجینیة وعدم تقاسم المنافع وعدم تحقیق الهدف الثالث من 

وأضاف أن البلدان النامیة ملتزمة .  رئیسین المشاركین باعتباره جهدا مشكورا للسیر قدماوأثنى على نص ال.  كبیر
وقال إن البلدان النامیة .  هذا النص، مع استخدام مرفق مونتلایر كمرجع مفاوضات االجتماع الحالي إلى بأن تستند

وبینما .  تي اقترحها الرئیسان المشاركان قواعد المشاركة الوبإتباعمستعدة للمساهمة في الوصول بالنص إلى الكمال 
الحظ التقدم المحرز خالل العام الماضي والفهم المشترك الذي تم التوصل إلیه بشأن مسائل رئیسیة مثل ضمان 

أن هذا الفهم في تقاسم النافع الناشئة عن مشتقات الموارد الجینیة واالمتثال، وهما أساس البروتوكول، أعرب عن ثقته 
تقاسم المنافع بعدل؛ وقبول االلتزامات باحترام قوانین البلدان النامیة؛ والعمل :  یأخذ األمر كثیراوال.  اء علیهیمكن البن

" plusاتفاقیة للتنوع البیولوجي "وفي الختام، أعاد التأكید على أن البروتوكول ینبغي أن یكون .  معا لضمان االمتثال
  .من االتفاقیة) ي(8 و19 و16 و15 وتعزیز وتنفیذ المواد إكمالمن أجل 

، مجموعة البلدان ذات التنوع البیولوجي الشدید المتقاربة التفكیروأعرب ممثل البرازیل، متحدثا بالنیابة عن   -26
عن اعتقاد مجموعته القوي بأن المشروع الذي اقترحه الرئیسان المشاركان ینبغي أن یكون أساس المفاوضات في 

ن المجموعة تعتزم العمل بأقصى قدر ممكن في الجلسة العامة ومشاركة شواغلها الرئیسیة وقال إ.  االجتماع الحالي
وذكر أن المجموعة تفهم أن الرئیسین المشاركین كان .  حول هذا المشروع، مع الحفاظ على رؤیة شاملة للوثیقة

ها جمیع الوفود بطریقة تي أثارعلیهما أن یحاوال تقدیم نسخة منقحة من مشروع البروتوكول تتضمن جمیع المسائل الت
ة ـكیفی) 1: (وأضاف أن المسائل الرئیسیة هي.  متوازنة من أجل تعمیم مشروع جوهري وشامل في االجتماع الحالي

) 4(واالعتراف بمفهوم بلد المنشأ؛ ) 3(وة؛ ـارف التقلیدیـائل المتعلقة بالمعـمعالجة وافیة للمس) 2(وات؛ ـ المشتقمعالجة
التزامات واضحة تضمن الحصول على ) 5(وغیر األطراف؛ المتعلقة بالمعاهدات األخرى واألحكام بة  العالقتحدید

معالجة أكثر دقة آللیات ) 6(التكنولوجیا ونقلها وأحكام أفضل بخصوص الموارد المالیة واآللیات المالیة والقدرات؛ و
ل إن نجاح البروتوكول یعتمد على تضمینه أدوات وقا.  رصد االمتثال والشهادة الدولیة، وهما في صمیم البروتوكول

وآلیات ومعاییر دولیة فعالة تعترف بقیمة الموارد الجینیة، ومشتقاتها والمعارف التقلیدیة المرتبطة بهذه الموارد الجینیة، 
  .وتضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة

القادم حدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إن المفاوضات التي ستتم خالل األسبوع وقال ممثل مالوي، مت  -27
تعتبر مهمة لجمیع األطراف فیما یتعلق بالتشغیل والتنفیذ الفعالین للهدف الثالث لالتفاقیة وأن المنافع النقدیة وغیر 

رض من خالل الهدفین اآلخرین  للحفاظ على صحة التنوع البیولوجي على كوكب األمهمةالنقدیة هي حوافز 
بطریقة شاملة بحیث ) ي(8 و15دعو الفریق العامل إلى تفسیر المادتین ت المجموعة األفریقیةوأضاف أن .  لالتفاقیة

تكفل احترام الملكیة والمنافع الناشئة عن استخدام الموارد البیولوجیة وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة للحقوق 
 الوطني، والقوانین العرفیة، والبروتوكوالت المجتمعیة والمعارف التقلیدیة، باإلضافة إلى الموافقة السیادیة، والتشریع

وترید أفریقیا، حسبما شددت علیه في .  المسبقة عن علم والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، واالمتثال واإلفصاح
نظام الدولي لضمان أن تكون الموارد البیولوجیة حاملة  للصارمة نقاط تفتیش إنشاءاالجتماع الثامن للفریق العامل، 

وقال أیضا إن أفریقیا ترى أن التقاسم العادل والمنصف .  لجواز سفر فعال عندما تغادر الحدود الوطنیة ألفریقیا
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ون لجمیع منافع التنوع البیولوجي شرط لتقدیم حافز فعال لالستخدام المستدام والحفظ وأن هذه الطریقة یجب أن تك

وأضاف أن أفریقیا تدعو االجتماع .  نقطة سیاسیة رئیسیة للمناقشة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ناغویا
ٕواضافة " االستعمال واالستخدام"أیضا إلى معالجة مسألة المنافع من منظور نهج شامل، یقوم على أساس مبادئ 

وذكر أنه ینبغي أن تكون التوصیات الرئیسیة .  ل المناسبالقیمة، فضال عن نقل التكنولوجیات المناسبة والتموی
.  مساندة للنظام الدولي وأن تنعكس في نص الرئیسین المشاركین) ي(8الصادرة عن الفریق العامل المعني بالمادة 

وقال إن أفریقیا مستعدة أیضا للعمل مع قطاع الصناعة ضمن أحكام النظام الدولي ووفقا للتشریع والسیاسات 
وفیما یتعلق .  وقال إن أفریقیا تحث أیضا األطراف والحكومات على تسهیل نقل التكنولوجیا.  لمتطلبات الوطنیةوا

 بالكامل وأن مثل هذا 15بمسألة العملیات ذات الصلة، أشار إلى أن أفریقیا ترى أن أهدافها ال تعالج متطلبات المادة 
ة ولكنه ال یستبدل أو یكرر العمل في المفاوضات حول النظام المنتدى یمكنه فقط أن یكون مساندا بصورة متبادل

وقال إن أفریقیا تعرب عن تأییدها للورقة غیر الرسمیة التي أعدها الرئیسان المشاركان وذكرت قائمة .  الدولي
بالعناصر غیر الموجودة التي أنشأت غموضا غیر ضروري، مثل مسائل مجال التطبیق والمشتقات، والمعارف 

یدیة والمجتمعات األصلیة والمحلیة في ضمان ورصد الموارد الجینیة، واإلفصاح، والتتبع والرصد؛ والیقین القانوني التقل
ٕلألطراف؛ واجراءات تسویة المنازعات، والوصول إلى العدالة؛ والمجموعات خارج الموقع الطبیعي، وبلدان المنشأ، 

 على البحوث في مجال التنوع البیولوجي ألغراض علمیة بحتة والمقدمین والمستخدمین؛ وآلیات االمتثال والتشجیع
  .وبنود عن عدم التمییز

الیابان تؤید الرئیسین ٕان مشروع البروتوكول سیكون أساسا طیبا لمزید من المناقشات ون إوقال ممثل الیابان   -28
  .المشاركین واقتراحهما بالسیر قدما

عن مجموعة آسیا والمحیط الهادئ، أن مجموعتها وافقت على وقالت ممثلة جزر كوك، متحدثة بالنیابة   -29
استعمال الورقة غیر الرسمیة كأساس للمناقشات وأبرزت بعض المسائل التي حددتها المجموعة على أنها حرجة، 

الصراحة بما في ذلك المشتقات داخل مجال تطبیق البروتوكول؛ واالعتراف بأهمیة بناء القدرات، واآللیة : وتشمل
الیة ینبغي النص علیها بوضوح في البروتوكول، وینبغي تحدید الموارد لها بوضوح؛ والحصول على التكنولوجیا الم

وختاما، قالت إن المجموعة .  ونقلها یجب معالجتها بشكل مالئم في البروتوكول، فضال عن مسألة غیر األطراف
لبروتوكول الحالي هي آمرة للغایة وینبغي أن تشدد  بشأن الحصول على الموارد الجینیة في مشروع ا5ترى أن المادة 

  .على حقوق األطراف السائدة
وقال ممثل إسبانیا، متحدثا بالنیابة عن االتحاد األوروبي، إن مجلس الوزراء أرسل تمنیاته الطیبة بنجاح   -30

سنة الدولیة الحرجة االجتماع وبأنهم ملتزمون بعملیة صیاغة بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع، وخصوصا في ال
  .للتنوع البیولوجي

وقال ممثل المكسیك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي، إن المجموعة تعتبر أن   -31
المشاورات األقالیمیة أثناء األسبوع الماضي كانت مفیدة جدا في التوصل إلى فهم مشترك للعناصر الرئیسیة 

 أن مشروع البروتوكول الذي اقترحه الرئیسان المشاركان كان أساسا مالئما إلجراء مفاوضات وذكر.  للبروتوكول
وأضاف أن المجموعة تفضل العمل .  فوریة؛ غیر أن المواضیع ذات األولویة الهتمام األطراف ینبغي أن تحدد أوال

لعبارات الموضوعة بین أقواس، وینبغي استعمال الكلمات أو ا.  في جلسات عامة من أجل ضمان شفافیة العملیة
وینبغي أن .  أثناء آخر مرحلة من المفاوضات، إلبراز المسائل التي یمكن القیام بأعمال بشأنها قبل اجتماع ناغویا
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تكون المسائل ذات األولویة التي یجب التعامل معها في االجتماع الحالي، االمتثال، والمشتقات، وبلد المنشأ، 

  . علم، وتدابیر التنفیذ والتزامات غیر األطرافوالموافقة المسبقة عن
وقال ممثل جمهوریة كوریا إن الوقت قد حان إلیجاد نص معمم، یمكن التعامل به، ویعمل كأساس لمزید من   -32

وذكر أن جمهوریة كوریا ترى نظاما دولیا یعكس .  وأضاف أن هذا النص قدمه الرئیسان المشاركان.  المفاوضات
 دال الصادر عن مؤتمر األطراف ویمكن العمل به على أساس الیقین القانوني 7/19ر في المقرر التكلیف المذكو

  .والشفافیة
وقال ممثل صربیا، متحدثا بالنیابة عن مجموعة أوروبا الوسطى والشرقیة، إن المجموعة تؤید بقوة زیادة   -33

ف أن المنطقة بذلت جهودا كبیرة في التفاوض وأضا.  التعاون اإلقلیمي واألقالیمي بشأن الحصول وتقاسم المنافع
حول النظام في االجتماعین المنعقدین في باریس ومونتلایر في العام الماضي وستستمر في المساهمة نحو االنتهاء 

وقالت إن ما یشكل أهمیة خاصة المسائل المتعلقة باستخدام الموارد .  من إعداد البروتوكول كصك ملزم قانونا
 وتیسیر الحصول والتقاسم تنظیممتثال، وبناء القدرات والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، باإلضافة إلى الجینیة، واال

  .المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة، ومشتقاتها والمنتجات التي تحتوي على المادة الجینیة
د النظام الدولي على أنه بروتوكوال ملزما قانونا  نیوزیلندا أن حكومة نیوزیلندا یمكن أن تؤیة ممثلتوأعلن  -34

  .لالتفاقیة، بشرط أن یكون له معني قانوني وقادرا على التنفیذ
ورحب ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلیة المعني بالتنوع البیولوجي بالمشاركین بالنیابة عن الشعوب   -35

ن االجتماع الثامن للفریق العامل بشعور إیجابي إزاء وقال إن الشعوب األصلیة خرجت م.  األصلیة في كولومبیا
النظام الدولي، مدركة أن شواغلها قد أخذت في الحسبان في مرفق مونتلایر، وأن كثیرا من األطراف تؤید حقوقها 

وذكر أنه مع ذلك، فإن الشعوب األصلیة تشعر بخیبة األمل في أن مشروع البروتوكول لم یتضمن هذه .  ومصالحها
وأضاف أنه إلحراز تقدم في الحصول على بروتوكول یتفق علیه، ینبغي أن یتضمن المشروع .  وق والمصالحالحق

ینبغي أن تنص الدیباجة على ضرورة احترام حقوق الشعوب األصلیة ) 1: (عددا من المسائل الرئیسیة وهي
الحصول على الموافقة المسبقة عن في حالة طلب الحصول على المعارف التقلیدیة، یجب ) 2(والمجتمعات المحلیة؛ 

ینبغي أن یعترف ) 3( یخضع ذلك للتشریع الوطني؛ العلم للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وینبغي أ
ینبغي إدماج أهمیة وصلة ) 4(البروتوكول بحقوق الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في الموارد الجینیة؛ 

ینبغي أن یعترف البروتوكول بوجود ) 5(مته، وخصوصا في قسم االمتثال؛ والمعارف التقلیدیة في البروتوكول بر
  .ودور القوانین العرفیة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة

وقال .  وأدلى ببیانات أیضا ممثلو أسترالیا، النرویج وسویسرا تأییدا للمبادرة التي اقترحها الرئیسان المشاركان  -36
  .في األوقات المناسبةستقدم لى المسائل الرئیسیة  التعلیقات عالممثلون إن

وقال ممثل المراكز الدولیة للبحوث الزراعیة التابعة للمجموعة االستشاریة المعنیة بالبحوث الزراعیة الدولیة   -37
فاق، إن اتفاقا دولیا بشأن مسائل الحصول وتقاسم المنافع، واالنتهاء بنجاح من المفاوضات للتوصل إلى مثل هذا االت

تعتبر حیویة لتوفیر الیقین والثقة وحسن النیة بین البلدان وهي شروط مسبقة للتعاون الدولي في مجال البحث 
ومع ذلك، یساوره القلق إزاء عدم تخصیص وقت كاف أثناء المفاوضات إلعداد تقدیر مشترك .  والتطویر الزراعي

وذكر أنه یسره رؤیة .  زراعة والتهدیدات التي تواجه حفظهاعموما لطبیعة واستخدامات الموارد الوراثیة لألغذیة وال
الدراسات األساسیة بشأن استخدامات وتبادالت الموارد الوراثیة الجرثومیة، والمائیة، والمحصولیة والعلفیة، ولألشجار، 
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وأضاف أن هذه .  اليوالحیوانیة لألغذیة والزراعة، التي تم إدراجها في الوثائق المقدمة إلى الوفود في االجتماع الح

وذكر أنه من المهم أن .  المدخالت تعتبر حیویة لتیسیر النظر جدیا في المسألة داخل المحافل الحكومیة الدولیة
یعالج النظام الدولي الطبیعة الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة عن طریق إنشاء مكان صراحة إلعداد معاییر 

وأعرب عن أمله .  لمنافع في المستقبل، كجزء من تنفیذ وتطویر النظام بصورة أوسعأكثر تخصصا للحصول وتقاسم ا
أن تنتهز الوفود الفرصة أثناء االجتماع لتعزیز النص المقترح من خالل إدخال عبارات قصیرة وواضحة في األقسام 

  .باجةوالدی) 16المادة (، ومدونات السلوك وأفضل الممارسات )3المادة (بشأن مجال التطبیق 
ا، مؤخروقالت ممثلة نیوزیلندا، متحدثة بالنیابة عن المجموعة النسائیة المتقاربة التفكیر معنویا، التي أنشئت   -38

.   وستكفل سماع أصوات النساءمناقشةإن المجموعة ستهدف إلى تقدیم المنظور الجنساني في المسائل قید ال
لدور الحیوي للنساء في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه  انعكاس اتعتبر أنه من المهموأضافت أن المجموعة 

الحاجة إلى مشاركة كاملة وفعالة للنساء أیضا وأكدت المجموعة .   ذات الصلة من النظام الدوليقسامالمستدام في األ
  .على جمیع مستویات صنع السیاسات، بما في ذلك عملیات الفریق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع

وقال ممثل المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة إن نظام الحصول وتقاسم المنافع   -39
وأعرب .  الذي یعمل بالكامل والتابع للمعاهدة، یتجانس مع اتفاقیة التنوع البیولوجي، وهو دلیل على جدوى هذا النظام

 القانونیةتبادل والتماسك بین االلتزامات القانونیة في إطار الصكوك عن أمله أن یكون تكامل األدوار والدعم الم
  .ي ستتخذ خالل أسبوع المفاوضاتالخاصة بكل نظام في مركز القرارات الت

وشدد ممثل جامعة األمم المتحدة على الحاجة إلى بناء القدرات الوطنیة للتنفیذ واسترعى االهتمام إلى موارد   -40
ٕولوجي والى مبادرة المعارف التقلیدیة، التي سعت إلى بناء فهم أكبر وتیسیر التوعیة بالمعارف معلومات التنقیب البی

  .التقلیدیة من أجل ترشید أعمال الشعوب األصلیة، والمجتمعات المحلیة وصانعي السیاسات المحلیین والدولیین
   لالجتماعالجلسة الثانیة

دعا الرئیس المشارك هودجز، لدى ، 2010آذار / مارس22 في الجلسة الثانیة لالجتماع، المنعقدة فيو  -41
.  تقدیمه لهذا البند، المشاركین إلى تحسین نص مشروع البروتوكول وتقدیم آرائهم بشأن مجاالت محددة تثیر القلق

تتطلب  الرئیسیة الموجزة التي مسائلوقال الرئیس المشارك إن مكونات النظام الدولي لن تثار، وبدال من ذلك ستحدد ال
  . المحددةمسائلوأضاف أن أفرقة اتصال ستنشأ إلیجاد حلول لهذه ال.  تحسینا في مشروع البروتوكول

وقال ممثل نامیبیا، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إن المجموعة مستعدة للعمل على أساس الورقة   -42
وتتضمن هذه .  كاسها في نص مشروع البروتوكولغیر الرسمیة المقترحة، غیر أن أسئلة المجموعة تحتاج إلى انع

األسئلة المسائل المتعلقة بمجال التطبیق والمشتقات؛ والدور الرئیسي الذي تلعبه المعارف التقلیدیة والمجتمعات 
ت االمتثال للتشریعارعایة الموارد الجینیة؛ وقائمة بما یشكل استخداما للموارد الجینیة؛ واألصلیة والمحلیة في ضمان و

الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة؛ واإلفصاح، والتتبع والرصد؛ وآلیات الوطنیة المتعلقة ب
؛ والتشجیع على البحوث في مجال التنوع البیولوجي ألغراض التقلیدیةلالمتثال في حاالت االستیالء على المعارف 

ییر الدنیا لتقاسم المنافع؛ وما الذي یجب عمله في حالة غیاب تشریع عدم التمییز؛ والمعاعن علمیة بحتة؛ وبنود 
وأثار الممثل أیضا الحاجة إلى معالجة مسائل الموارد .  وطني، وسیاسة وتدابیر إداریة وطنیة؛ ومسألة غیر األطراف

 النظام الدولي والحاجة إلى الوالیة الوطنیة؛ ونقل التكنولوجیا في سیاقحدود یة خارج جینیة البشریة؛ والموارد الوراثال
  ".المستخدم"تعریف مصطلح 
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وقال ممثل إندونیسیا، إن بلده كواحدة من البلدان ذات التنوع البیولوجي الشدید، فإن إندونیسیا ترى أن النظام   -43

لصلة ملزما قانونا وینبغي أن یحتوي على مجموعة من المبادئ والمعاییر ذات اواحدا الدولي ینبغي أن یكون صكا 
توي على أحكام وآلیات ملزمة لمنع القرصنة حوأضاف أن وفده یفضل إنشاء بروتوكول ی.  بتدابیر االمتثال واإلنفاذ

أشار إلى و.  البیولوجیة، وخصوصا عندما تترك الموارد الجینیة وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة حدود بلد المنشأ
وذكر أن األحكام المتعلقة بالمعارف .  ات الوطنیة ونظم اإلبالغ عنصر مهم آخر في النظام وهو بناء القدروجود

 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، ، وهي مسألة مشتركة تتصل بالحصول–التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة 
  . ینبغي أن تخضع للتشریع الوطني، مع مراعاة الظروف الوطنیة في كل بلد–واالمتثال وبناء القدرات 

 الكاریبي، إن المجموعة تعتبر أن منطقةوقال ممثل المكسیك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة أمریكا الالتینیة و  -44
المسائل الرئیسیة التي یجب معالجتها هي المشتقات، واالعتراف بفئة بلد المنشأ، والموافقة المسبقة عن علم، ووسائل 

  .التنفیذ والتزامات غیر األطراف
أوال، استخدام الموارد الجینیة، الذي یمكن أن یحقق فهما أفضل . ویسرا ثالث مسائل رئیسیةوحدد ممثل س  -45

المفهوم هذا  كیفیة ارتباط ح مسألة المشتقات، ویوضساعد في معالجةویحتمل أن ی" المورد الجیني"لمصطلح 
د استخدام الموارد الجینیة وتتبعه والمسألة الثانیة هي رص.  التزامات تقاسم المنافع في إطار البروتوكولبالحصول وب

والمسألة .  وكأداة لضمان االمتثال للتشریع الوطني للحصول وتقاسم المنافعكأداة لتعزیز الشفافیة واإلبالغ عنه، 
الثالثة هي العالقة بین البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع والصكوك الدولیة األخرى في مجال عملیات 

افع، وخصوصا عن كیفیة اتصال البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع بالنظام المتعدد الحصول وتقاسم المن
اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة األطراف التابع للمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وبعمل 

 التابعة للمنظمة العالمیة للملكیة )الفولكلور(فنون الشعبیة بالملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة وال
  .الفكریة

وقال ممثل جزر كوك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة آسیا والمحیط الهادئ، إن المجموعة یمكنها أن ترى   -46
 ینبغي مسائل المشتقات مدرجة في مجال تطبیق البروتوكول وأن الحقوق السیادیة لألطراف بالعالقة إلى الحصول

وأضاف أن المسائل الواجب معالجتها في مشروع البروتوكول تتضمن أیضا اآللیة المالیة، ونقل التكنولوجیا .  ضمانها
  .ومسألة غیر األطراف

والحظ ممثل الیمن أن كثیرا من الموارد الجینیة المشمولة بصكوك قبل البروتوكول قید النظر تم نقلها إما   -47
.  انوني، وبالتالي، فإن الصكوك الملزمة ضروریة من أجل معالجة نفس المسألة في المستقبلغیر قبشكل قانونیا أو 

وعالوة على ذلك، فإن اآللیة المالیة والموارد المالیة المنصوص علیها في البروتوكول ینبغي أن تأخذ في الحسبان 
  .الحاجة إلى إجراء مزید من البحوث على الموارد الجینیة

ربیا، متحدثا بالنیابة عن أوروبا الوسطى والشرقیة، على مسائل التوصل إلى فهم مشترك وشدد ممثل ص  -48
بخصوص تنظیم وتیسیر الحصول والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة، ومشتقاتها 

  .اخل النظام الدوليوالمنتجات التي تحتوي على مواد جینیة ومن أجل منع االستیالء علیها وسوء استعمالها د
 هي مشتقات الموارد مناقشتهاوقال ممثل المملكة العربیة السعودیة إن المسائل الرئیسیة التي یرغب وفده   -49

  .الجینیة، ونقل التكنولوجیا، وبناء القدرات وعالقة البروتوكول بغیر األطراف
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وأضافت .  یرات على مشروع البروتوكولوقالت ممثلة أسترالیا إن وفدها یمكن أن یدخل أقل قدر من التغی  -50

أنه یسرها رؤیة االعتراف بضرورة كون الصكوك الدولیة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع مؤیدة بعضها البعض في 
اعتراف أكبر ووضوح أكبر بخصوص العالقة بین النظام الدولي والصكوك إیجاد  من رأیها ضرورة ولكنالدیباجة 

وذكرت ".  ما یرتبط بها من معارف تقلیدیة"قالت إن األمر یحتاج إلى فهم مشترك لمصطلح و  .األخرى ذات الصلة
أن بلدها یواجه صعوبات بالنسبة بنقاط التفتیش واإلفصاح في النص األصلي المقترح في النظام الدولي وأشارت إلى 

 الدولیة المعنیة بالملكیة الفكریة والموارد اللجنة الحكومیةأن أسترالیا تعتبر أن المحفل المالئم للنظر في المسألة هو 
  . التابعة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة)الفولكلور(الوراثیة والمعارف التقلیدیة والفنون الشعبیة 

، )الهدف (1المواد : وقال ممثل جمهوریة كوریا إن المواد التالیة، بصفة خاصة، تحتاج إلى مراجعة رئیسیة  -51
رصد استخدام الموارد الجینیة  (13و) االمتثال للتشریع الوطني للحصول وتقاسم المنافع (12و، )یقمجال التطب (3و

  ).وتتبعه واإلبالغ عنه
الحاجة إلى أن یكون النظام الدولي ) 1 (:وذكر ممثل النرویج أن هناك ثالث مسائل رئیسیة، في رأیه، وهي  -52

معاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، من واضحا وصریحا بشأن العالقة بین البروتوكول وال
التقییم الصحیح ألهمیة المعارف التقلیدیة ) 2(أجل تحقیق الدعم المتبادل ولضمان تنفیذها بالتجانس مع كل منهما؛ 

  .الحاجة الملحة لتدابیر امتثال فعالة) 3(المرتبطة بالموارد الجینیة؛ و
 للمنافع، والحصول على الموارد والمنصف المتعلقة بالتقاسم العادل الیزیا إن ما ینقص في الموادوقال ممثل م  -53

لنص على باألطراف اتزام ال واضح ب بیان هو،الجینیة واالمتثال للتشریعات الوطنیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع
ل عملیة للحصول وضمان احترام المستخدمین تقاسم المنافع، واشتراط الموافقة المسبقة عن علم للدول بالنسبة لك

ودعا إلى تعزیز األحكام بشأن نقل التكنولوجیا .   الجینیة المواردلحقوق السیادیة لبلدان منشألیة قضائ والیتها الضمن
  .وقدرة البلدان على ضمان األمن الغذائي بدون تقویض أهداف البروتوكول

وعدم ها بما في ذلك مجال التطبیق الذي یتضمن المشتقات، قلق بلدتثیر وحددت ممثلة كندا مجاالت   -54
 بخصوص اإلشارات إلى  الزمني والمكاني؛ وآلیات االمتثالمجال التطبیقوالعالقة مع الصكوك األخرى والتمییز؛ 

ول لقوانین الوطنیة للحصاإلفصاح في مكاتب براءات االختراع كنقطة تفتیش، مع شهادات إلزامیة باإلنفاذ المقترح ل
الحاجة إلى أحكام بشأن العالقة مع في البلدان األخرى، والفجوات في النص المقترح، بما في ذلك وتقاسم المنافع 

 والحاجة المحتملة إلى تعاریف إضافیة مثل الموجودة والمستقبلیة بشأن الموارد الجینیةالدولیة الحكومیة االتفاقات 
مرونة  األطراف بالالزمة لتزوید، واألحكام ذات الصلة "من معارف تقلیدیةوما یرتبط بها "، وتعریف "اإلستیالء"تعریف 

  .كافیة فیما یتعلق باألطر القانونیة الداخلیة
 ینبغي أن تنص على تكلیف مستخدمي الموارد الجینیة المتعلقة بتقاسم المنافعوقال ممثل الفلبین إن المادة   -55

حتوي على بیان ی ینبغي أن الحكم المتعلق بالموارد الجینیةلى ذلك، فإن وباإلضافة إ.  بتقاسم المنافع الناشئة عنها
مبدئي بأن الحصول على الموارد الجینیة یخضع للموافقة المسبقة عن علم لألطراف المتعاقدة، وعند االقتضاء، 

  .المجتمعات األصلیة والمحلیة
من أجل أن توضیح المزید من الحتاج إلى  تالمتعلقة باستخدام المصطلحاتوقال ممثل أوكرانیا، إن المادة   -56
  .ملزما قانونا للمستخدمینصكا عملیا و البروتوكول یكون
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 بین أنشطة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف المناسبةالصالت كمسائل أساسیة وحددت ممثلة نیوزیلندا   -57

المعارف لوطنیة وضمان دور مالئم للدولة إزاء التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة؛ ومرونة التعامل مع تنوع الظروف ا
توازن بین مصالح مستخدمي الموارد الجینیة ومستخدمیها، والحصول تحقیق الالتقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة؛ و

والعالقة بین النظام الدولي وتقاسم المنافع؛ والحاجة إلى نظام عملي وفعال، بما في ذلك تدابیر فعالة لالمتثال، 
المنظمة العالمیة منظمة الصحة العالمیة، و، مثل العمل ذي الصلة بالحصول وتقاسم المنافع في محافل أخرىو

، مثل  المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعوالنظم الدولیة األخرى ذات الصلةالدولي  والعالقة بین النظام ؛للملكیة الفكریة
  .ة لألغذیة والزراعة، ونظام معاهدة أنتارتیكاالمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتی

طیة التقدم في العلم والتكنولوجیا األحیائیة، غوقال ممثل تایلند إن النظام الدولي ینبغي أن یكون قادرا على ت  -58
  . التقدم التكنولوجي أجل االستفادة مننالدولي مومن ثم الحاجة إلى إدراج المشتقات في مجال تطبیق النظام 

بغي التأكید أیضا على نقل التكنولوجیا سواء من منظور الحصول على التكنولوجیا ونقلها باعتبار ذلك تقاسما وین
  .للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة

وقال ممثل االتحاد األوروبي إن المسائل المحددة بالعالقة إلى نص الرئیسین المشاركین على النحو   -59
لة مجال التطبیق، وبصفة خاصة العالقة مع االتفاقات والترتیبات والمؤسسات الدولیة األخرى، مسأ: المعروض تشمل

والتي یمكن أن تحتاج إلى وضع حكم مستقل بشأنها؛ والحصول على الموارد الجینیة، حیث هناك حاجة إلى ضمان 
متطلبات الحصول؛ وعواقب تقریر ببشأن قائمة اتیة للبحوث المتعلقة بالتنوع البیولوجي، فضال عن العمل وبیئة م

تفتیش ومتطلبات طرف ما عدم اشتراط الموافقة المسبقة عن علم، التي ینبغي بیانها في البروتوكول، ونظام نقاط ال
اولها في النص، والحاجة إلى بعض التدابیر المقترحة وفائدتها لدعم تنفیذ الترتیبات التعاقدیة، نتاإلفصاح التي تم 

  .المالیة للبروتوكولومسألة اآللیة 
  . من االتفاقیة15ودعا ممثل الیابان إلى إیجاد اتساق قانوني بین البروتوكول والمادة   -60
وقال ممثل األرجنتین أن البروتوكول ینبغي أن یتجانس مع المحافل والصكوك الدولیة األخرى ذات الصلة،   -61

وینبغي أن تؤخذ في الحسبان .  لألغذیة والزراعة ومعاهدة أنتارتیكامثل المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة 
االستثناءات الزمانیة والمكانیة المهمة للنظام وذلك عن طریق صیاغة عامة موجزة یمكن أن تغطي هذه الشواغل، من 

  .أجل توفیر درجة أكبر من الیقین القانوني
جة إلى إشارة صریحة لعالقة الدعم المتبادل والتجانس بین وشدد ممثل كولومبیا، مؤیدا لألرجنتین، على الحا  -62

البروتوكول والمعاهدات الدولیة األخرى المتصلة بالتنوع البیولوجي، والموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة من أجل تجنب 
  .أي تعارض مع أهداف البروتوكول

وع البیولوجي إدراج احترام حقوق الشعوب واقترحت ممثلة المنتدى الدولي للشعوب األصلیة المعني بالتن  -63
 والموافقة الحرة والمسبقة عن علم قبل الحصول ؛األصلیة والمجتمعات المحلیة واالعتراف بهذه الحقوق في الدیباجة

على المعارف التقلیدیة وعدم خضوعها للتشریعات الوطنیة؛ واالعتراف بحقوق المجتمعات األصلیة والمحلیة في 
معارف التقلیدیة وأن تكون حقوق المجتمعات األصلیة والمحلیة مدرجة بالكامل في البروتوكول الة وموارد الجینیال

  .، وخصوصا في القسم بشأن االمتثالهبأكمل
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، إن هذه المنظمات ترى أن البروتوكول ینبغي أن یركز على المسائل وقال ممثل منظمات المجتمع المدني  -64

ٕ األصلیة والمجتمعات المحلیة في سیاق االتفاقات الدولیة لحقوق اإلنسان؛ وادراج االعتراف بحقوق الشعوب: التالیة
موارد الجینیة كمسألة  للموارد الجینیة؛ والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالنموذجي كاستخدام ینظر إلیهاالحاالت التي 

یمكن رتبط به من معارف تقلیدیة  وما ی فقطالذي یتم حیازته بطریقة قانونیةجیني المورد ال؛ وضمان أن مشتركة
ٕاسناد مطلب تقاسم المنافع إلى اختبار للواقع یهدف إلى إدراج جمیع المنافع الناشئة عن واستعماله في إقلیم طرف ما؛ 

  .استخدام الموارد الجینیة، والمشتقات والمنتجات؛ وقواعد واضحة ملزمة لنظام لالمتثال؛ وأحكام بشأن غیر األطراف
منظمة الدولیة للتنوع البیولوجي إن االعتراف الصریح بمعاییر الحصول وتقاسم المنافع الثل وقال مم  -65

  .وباالتفاقات الدولیة األخرى ینبغي أن یشكال جزءا من البروتوكول المستقبلي
غ الرئیس المشارك كازاس بل، أ2010آذار / مارس22وفي ختام الجلسة العامة الثانیة، المنعقدة في   -66

 وتقدیمها إلى الجلسة ،للسیرستراتیجیة الخطوة القادمة ا، جنبا إلى جنب مع  سیتم تجمیعهامأن مقترحاتهكین بالمشار
  .العامة في الیوم التالي
  الجلسة العامة الثالثة

، قال الرئیس المشارك هودجز إن 2010آذار / مارس23، المنعقدة في جتماعالثالثة لالالعامة وفي الجلسة   -67
ٕخالت بخصوص المسائل الرئیسیة الواجب معالجتها قد استعرضت وتم تجمیعها وان أربعة أفرقة اتصال جمیع المدا

من تقدیم حلول لهذه المسائل المحددة إلى الجلسة العامة، وذلك  ب تكلف أفرقة االتصالوسوف.  ستعالج هذه المسائل
رئیسیة على أفرقة ال ووزعت المسائل .تعدیله أو إدخال نص جدید وأاإلبقاء على مشروع النص األصلي، خالل 

  :النحو التالياالتصال على 
 نيالزم التطبیقمجال ب المتعلقة مسائلالالصكوك والعملیات األخرى؛ ومع لعالقة ا :1الفریق   )أ(

  ؛الموارد المالیة/غیر األطراف؛ واآللیة المالیةمسألة لنهج القطاعیة؛ و على االمرونةٕاضفاء ي؛ ومكانلاو
 الرصد، واإلبالغ، والتتبع بما في ذلك متطلبات اإلفصاح ونقاط التفتیش؛ وتسویة  مسائل:2یق الفر  )ب(
 إبرام منح الموافقة المسبقة عن علم أوب یشترط فیها مالتي لحاالت ال والوصول إلى العدالة؛ وبلد المنشأ؛ و،المنازعات

  شروط متفق علیها بصورة متبادلة؛
تقاسم المنافع، بما في ذلك بتزام لتقاسم المنافع؛ واال/المشتقات/د الجینیة استخدام الموار:3الفریق   )ج(

الحصول على التكنولوجیا ونقلها؛ والمسائل المتعلقة بالحصول، بما فیها البحوث المتعلقة بالتنوع البیولوجي، 
   الحصول للموافقة المسبقة عن علم؛ومتطلبات الحصول واألطراف التي تقرر عدم إخضاع

لعالقة بین أنشطة با المسائل المتعلقة بالمعارف التقلیدیة، بما فیها االعتراف المناسب :4فریق ال  )د(
والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة، وتنوع الظروف الوطنیة واعتراف األطراف الحصول وتقاسم المنافع، 

  .دورهب وبوجود القانون العرفي
: 1الفریق : ین رئیسین مشاركین لكل فریق من أفرقة االتصال على النحو التاليواتفق الفریق العامل على تعی  -68

والسید ) هولندا(السید رینیه لوفیبر : 2؛ والفریق )السوید(والسید یوهان بودیغارد ) األرجنتین(السید خوزیه لویس سوتیرا 
 السیدة 4؛ والفریق )نامیبیا (سید بییر دوبلیسيوال) أسترالیا (رالسیدة كوزیما هافل: 3؛ والفریق )كولومبیا(ریكاردو تورس 

  ).المكسیك(والسید داماسو لونا ) النرویج(ون سولهوغ ت



UNEP/CBD/COP/10/5/Add.3 
Page 16 

 
وردا على عدد من األسئلة من الوفود بخصوص الطریقة المقترحة للسیر قدما، قال الرئیس المشارك هودجز   -69
وأوضح .  جلسة العامة، بدون إدراج أي أقواس یتمثل في التركیز على إیجاد حلول یمكن تقدیمها إلى الفن التكلیإ

  .عدم اجتماع أكثر من فریقین في نفس الوقت
وسأل ممثل االتحاد األوروبي، عن كیفیة تفعیل عملیة إدماج الحلول في النص، وما إذا كان تسلسل عمل   -70

  .أفرقة االتصال سیكون حسب تقدیر الرئیسین المشاركین ألفرقة االتصال
 إلكترونیة ةٕیس المشارك هودجز إن الحلول المقترحة سیتم جمعها واتاحتها في صور مطبوعة وصوروقال الرئ  -71

  . منقح جامع، سیصدر نص مرحلة ماوفي.  على اإلنترنت
 وأ مع الفریق الثاني  بالعمل في نفس الوقت4لفریق  اقیاموسأل ممثل النرویج إذا كان من الممكن تجنب   -72

  .الثالث
تصال، امكانیة إعطاء األولویة للعمل في جلسات عامة بدال من العمل في أفرقة إل بیرو عن وتساءل ممث  -73

وطلب . تصال واإلعراب عن آرائهاجتماعات أفرقة االانظرا للصعوبات التي تواجهها الوفود الصغیرة في حضور 
 بل سیقترحون بدال من ذلك حلوال أیضا تأكیدا بأنه، لتفادي إضافة أقواس، فإن المشتركین لن یعربوا عن اعتراضاتهم

  .إیجابیة
تصال ستجتمع أوال، وبعد ذلك، إذا تبین أن الجلسات العامة أكثر ن أفرقة االإوقال الرئیس المشارك هودجز   -74

  .وأكد أن التركیز سینصب على إیجاد حلول إیجابیة لمختلف المسائل المطروحة. كفاءة، سیتم تعدیل التوقیت
  ابعةالجلسة العامة الر

استمع الفریق العامل إلى التقاریر ، 2010آذار / مارس24، المنعقدة في الجتماعل وفي الجلسة العامة الرابعة  -75
  .المرحلیة من الرؤساء المشاركین ألفرقة االتصال

إن الفریق اجتمع مرتین وتناول مسائل ، 3السید بییر دوبلیسي، الرئیس المشارك لفریق االتصال وقال   -76
  .ام بتقاسم المنافع بما في ذلك الحصول على التكنولوجیا ونقلهازام الموارد الجینیة والمشتقات، فضال عن التاستخد

الدور مسألة  ر اجتمع مرتین وأثا، إن فریقها4 السیدة تون سولهوغ، الرئیسة المشاركة لفریق االتصال وقالت  -77
  .المهم للمشاورات غیر الرسمیة

 عن التقدم المحرز بعد جلستین عقدهما الفریق 1بدیغارد، الرئیس المشارك لفریق االتصال وأبلغ السید یوهان   -78
  .وركزت على حقیقة أن بعض المسائل مترابطة ویمكن معالجتها في نقطة متكاملة واحدة

ة واحد ، إن فریقه اجتمع مرتین وعالج فقط النقط2وقال السید رینیه لوفیبر، الرئیس المشارك لفریق االتصال   -79
  .على قائمة المسائل

اتصال خامس، برئاسة السید  العامل فریق فریقأنشأ ال ،الرئیس المشاركوبناء على اقتراح السید هودجز،   -80
المقدمة من الرسمیة غیر ، وتكلیفه باستعراض الورقة )تایلند(انیدا خیمنیردبتش ف والسیدة )سویسرا(فرنسوا بیتو 

نظر مؤتمر األطراف، بغیة تسلیط لالتي تحتوي على مشروع مقرر آذار، / مارس19 والمؤرخةلرئیسین المشاركین ا
  .االت التي تحتاج إلى تحسین والفجوات التي یجب ملؤهاج على المالضوء
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ة الضخمة مساهم المسائل لم یتم إثارتها، وهي االعتراف بالإحدىوقال ممثل جمهوریة إیران اإلسالمیة إن   -81

إعمال حقوقهم في أي تطویر الموارد الجینیة وحفظها واستخدامها وأهمیة في ت األصلیة والمحلیة والمجتمعاللمزارعین 
،  بشأن الحصول وتقاسم المنافعفي البروتوكول المستقبليترتیبات لتقاسم المنافع یتم اعتمادها والتأكید على حقوقهم 

  .وال سیما حقهم في المشاركة في عملیة صنع القرار
   الخامسةالجلسة العامة

یرا، الرئیس وتد السید ساأف، 2010 ارآذ/رسما 25الخامسة لالجتماع، المنعقدة في العامة وفي الجلسة   -82
فقال إنه تحقق قدر كبیر من الفهم المشترك بشأن عالقة  . التقدم الذي أحرزه الفریقب، 1المشارك لفریق االتصال 

غیر أن هناك حاجة إلى المزید  . ى أحكام بشأن غیر األطرافالبروتوكول بالصكوك والعملیات األخرى والحاجة إل
  .لیة المالیة والموارد المالیةاآلمن المناقشة بشأن المسائل المتعلقة بالتطبیق الزمني، والنهوج القطاعیة، و

ج التي تعال لمادةأفضل ل، إن الفریق توصل إلى فهم 2تورس، الرئیس المشارك للفریق ریكاردو وقال السید   -83
،  للتشریع الوطنين الحاجة إلى شهادة امتثال دولیةأك اتفاقا متزایدا بشاوأضاف أن هن . االمتثال للتشریع الوطني

ك حاجة إلى المزید من المناقشة الستكشاف الحلول اوهن . في الظروف الخاصةأكبر مرونة ولكن ینبغي توفیر 
بالغ عن استخدام الموارد الجینیة واالمتثال للشروط المتفق ، والتتبع واإلدالمحتملة وتوضیح المواد المتعلقة بالرص

  .علیها بصورة متبادلة
، بأن الفریق اتفق على الحاجة إلى معاملة خاصة، 3 للفریق ة المشاركة، الرئیسكوزیما هافلر ة السیدتوأفاد  -84

واتفق على أنه  . نوع البیولوجيوصیغة أكثر إیجابیة ومرونة على الصعید الوطني بشأن مسألة البحوث المتعلقة بالت
من ضمن الحقوق السیادیة لكل دولة عدم اشتراط الموافقة المسبقة عن علم وتحدید الحصول على مجموعة محددة 

 وأضاف أن هناك حاجة إلى استعراض دقیق للمادة المتعلقة بالحصول على الموارد الجینیة،  .من الموارد الجینیة
التهدیدات الخطیرة للصحة العامة، أو األمن الغذائي أو التنوع البیولوجي، الواردة في المادة والفقرة الفرعیة المتعلقة ب

  .، من أجل تحسین الصیغة وتناول العناصر غیر المذكورةئالطوار بالبحوث وحاالت الخاصة
تفق علیها ، إن الفریق طلب استخدام الصیغة الم4سولهوغ، الرئیسة المشاركة للفریق تون وقالت السیدة   -85

واتفق الفریق على ثالث فقرات إضافیة في الدیباجة  . لنص الدیباجة في جمیع المواد المتعلقة بالمعارف التقلیدیة
ضافات على المواد المتعلقة بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول على الموارد إلوبعض التنقیحات أو ا

  . التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة والقدراتالجینیة، والتعاون العابر للحدود، والمعارف
ن الفریق حقق بدایة طیبة بشأن استعراض مشروع إ، 5وقال السید خومنیردبیتش، الرئیس المشارك للفریق   -86
وأضاف أن هناك حاجة إلى المزید من الوقت من أجل أن ینعكس التقدم المحرز والتغییرات  . مؤتمر األطرافل مقرر

  . في المرفق بمشروع المقرربها أفرقة االتصال األخرىالتي قامت 
 غیر رسمیةبوصفه ورقة  منقح بروتوكولجز، الرئیس المشارك، إنه سیتم إصدار مشروع ودهالسید وقال   -87
 وشفافیة المفاوضات وقدرة الوفود على یةونظرا ألن عدة وفود أعربت عن قلقها إزاء شمول . في هذا المساءجتماع لال

 . ة أقالیمیمجموعة الخطوة التالیة هي إنشاء نر عن موقفها وحمایة مصالحها الوطنیة، فإنه یقترح أن تكوالتعبی
جدید الذي  الالنص أوال في المجموعة تنظر هذه: المنقح استعراض مشروع البروتوكول مجموعة الهوتكون والیة هذ

، وأخیرا سالمته الكاملةوحمایة للبروتوكول ن صحیح تناول بقیة النص لضمان تحقیق توازت، ثم أدخلته أفرقة االتصال
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السید للمجموعة  یق العامل على أن یعمل كرئیسین مشاركینرواتفق الف .  وتسویتها، إن أمكن معلقةائلتحدید أیة مس

  ).السوید(والسید یوهان بودیغارد ) األرجتین(خوسیه لویز سوتیرا 
خمسة ممثلین من كل إقلیم من أقالیم األمم عن  عدد ال یزید تألف منتسوأضاف أن المجموعة األقالیمیة   -88

  .المتحدة وممثلین إثنین من المجتمعات األصلیة والمحلیة، والمجتمع المدني، والصناعة ومجموعات البحوث العامة
  .ة األقالیمیالمجموعةجتماعات افریق العامل المهتمین باألمر إلى حضور الودعا جمیع أعضاء 

ى أسئلة من بعض الوفود حول شكل االجتماعات، أوضح أنه یمكن استبدال المتحدثین الجالسین وردا عل  -89
، وسیتم توفیر مقاعد في موقع قریب من حسب اإلقتضاءحول المائدة بأشخاص آخرین، مثل الخبراء التقنیین، 

  .أعضاء الوفود اآلخرین
، ) مجموعة آسیا والمحیط الهادئبالنیابة عن( كوك  لمقترح الرئیس المشارك ممثلو جزرتأییدوأدلى ببیانات   -90

  .، والیابان وجامعة األمم المتحدة) مجموعة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبيبالنیابة عن(واالتحاد األوروبي، وهایتي 
رك، ؤید تماما مقترح الرئیس المشاتطة وی إلى عملیة بسبالحاجةكندا عترف توقالت ممثلة كندا إنه في حین   -91

 كون المرحلة التالیة من االجتماع ستكون أول فرصة أمام المشاركین إلجراء إزاءإال أن كندا تساورها شكوك 
 مسألة التمثیل بالنسبة هتواجلى الصعوبات الخاصة التي إ أیضا االنتباه واسترعت . مفاوضات قائمة على النص

، (JUSCANZ) ونیوزیلنداوأسترالیا الوالیات المتحدة وكندا ، التي تشمل الیابان وودول أخرىلمجموعة أوروبا الغربیة 
  .وهي مجموعة من األطراف التي لدیها مصالح متباینة إلى حد كبیر

غیر أنها   .شاملةالمفتوحة والفعالة وال لعمالورحبت ممثلة نیوزیلندا باقتراح الرئیسین المشاركین بشأن طریقة   -92
، هو الذي كلفه مؤتمر األطراف بالتفاوض بشأن النظام ة األقالیمیالمجموعةأشارت إلى أن الفریق العامل، ولیس 

  .الدولي وطلبت الحصول على توضیح عن مركز الوثیقة التي قد تنشأ عن العملیة الحالیة
هودجز، الرئیس المشارك، أن والیة الفریق العامل هي التفاوض بشأن البروتوكول وأشار إلى أن السید وأكد   -93

  . الوفود في هذا الصدداالجتماع أداة مفیدة لتسجیل الشواغل التي تعرب عنهتقریر ا
عة األفریقیة، إن المجموعة تؤید اقتراح الرئیسین المشاركین و بالنیابة عن المجمامتحدثوقال ممثل مالوي،   -94

جنب التعبیر عن آرائهم  تعلىغیر أنه یرغب في حث الرئیسین المشاركین للفریق  . بشأن الخطوة التالیة من العملیة
  .المجموعة األقالیمیةبدال من آراء 

  الجسلة العامة السادسة
، هنأ الرئیس المشارك كازاس 2010آذار / مارس28، المنعقدة في  لالجتماعوفي الجلسة العامة السادسة  -95

قدم بعد ذلك ثم .  مسة على إخالصهم في العمل وشكر جمیع الرؤساء المشاركین ألفرقة االتصال الخمندوبینجمیع ال
ر المشاركین بأنهم ّذكوللموافقة علیه،  (UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.2)منقح  مشروع بروتوكول فریق العاملإلى ال

 األسبوع، خالل وعلى تحسینها ،اتفقوا في الیوم األول من االجتماع على العمل على أساس الورقة غیر الرسمیة
حسین بعض مواد مشروع البروتوكول من جانب المجموعة اإلقالیمیة، غیر وقد تم ت.  بفضل مدخالت أفرقة االتصال

والتي قدمت ،  في صورتها النهائیة الوثیقةمزید من العمل لوضع وهناك حاجة إلى ،أن عددا من المسائل ما زال معلقا
  .قید اإلعدادها لذلك باعتبار
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المقدم من الرئیسین المشاركین بتقریر االجتماع ووافق الفریق العامل على إرفاق مشروع البروتوكول المنقح   -96

یعكس جهود الرئیسین  حاشیة توضح أن النص، الذي لم یتم التفاوض بشأنه، إضافةباعتباره المرفق األول، مع 
المشاركین لصیاغة عناصر مشروع البروتوكول، وهو ال یخل بحقوق األطراف في إدخال تعدیالت أو إضافات أخرى 

  .على النص
على نحو قال ممثل االتحاد األوروبي إن النص في حاشیة مشروع البروتوكول المنقح أوضح حالة النص و  -97
 ما زالت غیر متوافرة، التيیمكن إجراء تقییم كامل للحالة في ضوء األقسام األخیرة من التقریر، ال غیر أنه .  مفید
وذكر أن هناك عددا من المسائل التي .  لتقریرة هذه األقسام قبل اعتماد اشجع الرئیسین المشاركین على إتاحو

في تقریر االجتماع عدد من المقترحات بشأن النص  یرد وطلب أن . تحتاج إلى حل في المفاوضات النهائیة
  :المعلقة على النحو التاليهذه المسائل آراء االتحاد األوروبي بشأن التشغیلي لیعكس 

  : مشروع البروتوكولالمسائل الرئیسیة لالتحاد األوروبي بصدد"
من المهم أن یشتمل بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع على مادة مستقلة ذاتیا بصدد عالقته مع االتفاقات  •

 .والعملیات الدولیة األخرى

 عتماد المتبادلنود إدراج فقرة في الدیباجة تعترف باألهمیة الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وباال •
 .ن فیما یتعلق بهذه الموارد الوراثیةمیع البلدالج

 في الدیباجة، أعرب االتحاد األوروبي عن تحفظات إزاء اإلشارة إلى الحقوق 17 إلى 15في الفقرات من  •
-5ویسري هذا التعلیق أیضا على المادة  . لموارد الجینیةلات األصلیة والمحلیة وملكیتها ـالقائمة للمجتمع

 ).ه(2

ینیة هو هدف مهم أیضا في البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع ویجب أن الحصول على الموارد الج •
 .ینعكس فیه

وفیما یتعلق بمجال التطبیق الزمني، تعتبر هذه . صكیجب توضیح مجال التطبیق الزمني والجغرافي لل •
 .ها في مواد مختلفةالنص علیمسألة أفقیة ویجب 

ویجب أن تعكس بوضوح أن . ا یتعلق بمجال التطبیق الزمنيم بشأن تقاسم المنافع فی4یجب توضیح المادة  •
ونحن نرى أن الشروط المتفق  .تقاسم المنافع سیتم الموافقة علیه بصورة متبادلة بین المقدمین والمستخدمین

 من اوء ذلك، یحتاج األمر مزیدضوفي ". المشتقات"ان المناسب لمعالجة علیها بصورة متبادلة هي المك
ویسري نفس الشيء على آلیة االستعراض . لمقترح، وال سیما بخصوص فائدتهفق الثاني االنظر في المر

 .المقترحة التي نعتبرها عبئا وغیر عملیة

فیما یتعلق بالحصول على یجب أن یوضح البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع أي من القواعد تسري  •
وینبغي أیضا اإلشارة في النص إلى .  لیة غیر كافیة الحا5ولهذا الغرض، فإن المادة .  الموارد الجینیة

 . من اتفاقیة التنوع البیولوجي1-15المادة 
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 إلى إعادة صیاغتها على نحو كبیر لتعكس الدور الخاص للبحوث المتعلقة بالتنوع البیولوجي 6تحتاج المادة  •

قاسم المنافع على مسببات وتنص على المسائل المهمة لألمن الغذائي وكیفیة سریان بروتوكول الحصول وت
 .األمراض ذات الشواغل العامة المعینة لصحة اإلنسان والحیوانات أو النباتات

غیر أنه فیما یتعلق بالحاالت التي . یمكن أن یلعب التعاون عبر الحدود دورا مهما في تنفیذ هذا البروتوكول •
ورة، ال یمكن أن یكون هذا التعاون إجباریا تكون فیها نفس الموارد الجینیة موجودة في أقالیم األطراف المجا

 .على األطراف نظرا ألن ذلك یتعارض مع الحقوق السیادیة لألطراف على مواردها الجینیة

المرتبطة بالموارد الجینیة في النص " المعارف التقلیدیة"فیما یتعلق بالمصطلحات، نؤید استعمال عبارة  •
 والبروتوكوالت ،القوانین العرفیة"ات وهي اإلشارة إلى وهناك مسألة أخرى بخصوص المصطلح.  بأكمله

للمجتمعات األصلیة والمحلیة، ونفضل إشارة أبسط تشمل جمیع هذه المصطلحات " واإلجراءات المجتمعیة
 ".اإلجراءات على مستوى المجتمع"مثل 

ة إلى المعارف التقلیدیة ال یعتبر االتحاد األوروبي أنه من المالئم في هذه المرحلة، ولذلك ال یؤید أي إشار •
، ألن هذه المسألة قید المناقشة في 5- 9المتاحة علنا والمرتبطة بالموارد الجینیة، كما تنعكس في المادة 

والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة والفنون الشعبیة اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بحقوق الملكیة الفكریة 
 . العالمیة للملكیة الفكریة التابعة للمنظمة)الفولكلور(

 االلتزام التام باالمتثال الرئیسي لألطراف بخصوص اإلجراءات المتخذة تجاه 1-12وتحدد المادة  •
المستخدمین الذین یخضعون للوالیة القضائیة لهذه األطراف، لضمان احترام األطر الداخلیة للحصول وتقاسم 

وني، یجب أن یركز نطاق هذا االلتزام على ما إذا كانت ولتحقیق الیقین القان.  المنافع في أطراف أخرى
الموافقة المسبقة عن علم قد تم الحصول علیها أو ما إذا كانت الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة قد 

والمادة ال تتضمن في نطاقها ما إذا كانت الموارد الجینیة تستخدم وفقا للشروط النهائیة المحددة في .  أبرمت
 .14فهذا جانب وارد بالفعل في المادة .  وافقة المسبقة عن علمقرار الم

 13وتحتاج األطراف إلى بعض المرونة على المستوى الداخلي لتنفیذ التزاماتها بفاعلیة بموجب المادتین  •
ومن شأن وجود نهج صارم ومرن بخصوص النهج الذي یجب أن تتبعه الدول في رصد وتتبع الموارد . 14و

الغ عن استخدامها من شأنه أن یؤدي إلى إنشاء نظام ثقیل ویحتمل أن یكون مكلفا، وال یحقق الجینیة واإلب
تم فیها الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو لم توضع یالفاعلیة مع ذلك في تحدید الحاالت التي لم 

 .فیها شروط متفق علیها بصورة متبادلة

ویجب على األطراف .   التشغیلي بشأن الشهادة المعترف بها دولیایؤید االتحاد األوروبي الفكرة العامة للنص •
أن تعالج مسألة المكان المالئم لوضع النص التشغیلي حول هذا الموضوع في وقت ما، وتقریر كیفیة ربطه 

وباإلضافة .  باألحكام األخرى المتعلقة بتسجیل المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
ذلك، فإن شهادة لالمتثال تصدر في وقت الحصول ال یمكن منطقیا أن تعكس أي معلومات عن إلى 

ویعتقد االتحاد األوروبي بقوة أن المحتوى .  االستخدامات الالحقة للموارد الجینیة التي تشملها الشهادة
كل ال یمكن أن وأي تغییرات الحقة في الش.  المحدد للشهادة ینبغي أال یشار إلیه في نص البروتوكول

ویمكن أن یفكر في وضع معاییر في صلب مقرر صادر .  تتحقق حینئذ إال بإدخال تعدیل على المعاهدة
 .عن مؤتمر األطراف
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غیر أن األحكام تحتاج إلى بعض إعادة .  16 و15یؤید االتحاد األوروبي األفكار الواردة في المادتین  •

 .ق علیها بصورة متبادلةالصیاغة لتجنب الدخول في فحوى الشروط المتف

 . مكررا3-18ونحن في حاجة إلى أن ننظر أیضا في إعادة صیاغة المادة  •

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

فهي تفتح العدید من المسائل الجدیدة التي لم تعالج بعد .   مكررا من جدید18وهناك حاجة إلى بحث المادة  •
 .في المفاوضات

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

  :بعض المقترحات من االتحاد األوروبي عن كیفیة حل المسائل الرئیسیة المذكورة أعاله
سان المشاركان حسب النص القائم في أعدت المقترحات أدناه بالعالقة إلى مشروع البروتوكول الذي أعده الرئی

 الرئیسان المشاركان على نص مشروع اوهي ال تتناول التغییرات األخرى التي أدخله.  آذار/ مارس27
ویحتفظ االتحاد األوروبي بحقه في سحب هذه المقترحات أو تغییرها أو تعدیلها أو .  البروتوكول بعد ذلك التاریخ

والنص والمواد التي ال ترد إشارة إلیها هنا ال تعني قبول .  المفاوضات النهائیةتقدیم مقترحات جدیدة خالل سیر 
حدد أي إلغاءات قد یرغب تاالتحاد األوروبي لها سواء بشكلها الحالي أو بالشكل المحدد الذي تبدو علیه، وال 

 .االتحاد األوروبي في اقتراحها

  1المادة 
  الهدف
یسیر الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل یتمثل الهدف من هذا البروتوكول في ت

والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة التي تم الحصول علیها بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، 
 .وكذلك اإلسهام في حفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته

  3المادة 
  مجال التطبیق

على الموارد الجینیة ضمن نطاق االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وعلى توكول یسري هذا البرو  -1
التي تم الحصول علیها بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة الجینیة الموارد ستخدام ا المنافع الناشئة عن

تقلیدیة المرتبطة ویسري هذا البروتوكول أیضا على المعارف ال. لطرف مع األطراف التي تقدم هذه الموارد
 هذه خدامبالموارد الجینیة ضمن نطاق االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وعلى المنافع الناشئة عن است

  .المعارف
ال یسري هذا البروتوكول على الموارد الوراثیة البشریة أو الموارد الجینیة في المناطق التي تقع خارج   -2

في منطقة معاهدة أنتاركتیكا، والتي تمثل المنطقة الواقعة جنوبي خط العرض حدود الوالیة الوطنیة أو الواقعة 
  . درجة جنوبا60
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  4المادة 

  التقاسم العادل والمنصف للمنافع
تتخـــذ األطـــراف التـــدابیر التـــشریعیة واإلداریـــة أو تـــدابیر الـــسیاسة، حـــسب اإلقتـــضاء، بهـــدف ضـــمان   -2

یـــسري هـــذا االلتـــزام علـــى المـــوارد و. ســـتخدام المـــوارد الجینیـــةالتقاســـم العـــادل والمنـــصف للمنـــافع الناشـــئة عـــن ا
الجینیــة التــي تــم الحــصول علیهــا بعــد بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول بالنــسبة لطــرف مــع األطــراف التــي تقــدم هــذه 

  .الموارد
  5المادة 

  الحصول على الموارد الجینیة
من ) 1 (15 طبقا للمادة ،بیعیةالطحقوقها السیادیة على مواردها ل على األطراف، لدي ممارستها  -1

االتفاقیة، أن تتخذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة أو إداریة أو تدابیرالسیاسة، عند االقتضاء، لتوفیر الیقین 
وتكفل هذه التدابیر، . القانوني والوضوح والشفافیة لمتطلباتها الداخلیة الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع

  :ضمن جملة أمور، ما یلي
  ؛ٕحدید قواعد واجراءات واضحة وعادلة وغیر تعسفیة بشأن الحصول على الموارد الجینیةت  )أ(
النص على الحصول بسهولة على المعلومات بشأن المتطلبات الداخلیة الخاصة بالحصول   )ب(

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

تحدد معاییر واضحة یتم على أساسها البت في طلبات الحصول على الموافقة المسبقة   )ج(
عن علم، وأن تقوم السلطة الداخلیة المختصة بإخطار مقدم الطلب بقرار كتابي في 

  ؛غضون فترة زمنیة معقولة
  ؛النص على إصدار إذن أو شهادة كدلیل على قرار منح الموافقة المسبقة عن علم  )د(
ٕ قواعد واجراءات واضحة لإللزام بشروط متفق علیها بصورة متبادلة ووضعها في اءإنش  )و(

حكما ) 1: ( أن تتضمنیجب/ویجب وضع هذه الشروط كتابة ویجوز. وقت الحصول
شروطا لالستخدام الالحق من جانب ) 3(شروطا لتقاسم المنافع؛ ) 2(لتسویة المنازعات؛ 

  ؛تغییرات في النوایا، عند اإلقتضاءشروطا بشأن ال) 4(طرف ثالث، إن وجدت؛ و
  ؛وضع إجراءات إداریة أو قضائیة مالئمة للطعون  )ز(
تتعدي  التأكد من أن تكالیف الحصول على قرارات بشأن الموافقة المسبقة عن علم ال  )ح(

  ؛التكالیف الفعلیة لمعالجة الطلب
من االتفاقیة، أن یقرر موارده ) 1 (15على كل طرف، لدي تنفیذه لهذا البروتوكول وطبقا للمادة   -3

وعلیه أن یبلغ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم . الجینیة التي ستخضع للموافقة المسبقة عن علم
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 فعلیه ،ملٕواذا قرر طرف ما أن الحصول على موارده الجینیة ال یخضع للموافقة المسبقة عن ع. المنافع بذلك

  . المنافع بذلكإبالغ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم
  6المادة 

  اعتبارات خاصة
  : القیام بما یلي، لدى إعداد وتنفیذ تشریعها الداخلي للحصول وتقاسم المنافع،على األطراف

ذات األهمیة لحفظ التنوع  تهیئة الظروف لتسهیل وتعزیز وتشجیع البحوث المتعلقة بالتنوع البیولوجي  )أ(
  ه،البیولوجي واالستخدام المستدام لمكونات

إتاحة الوصول الفوري، في إعداد وتنفیذ القوانین أو السیاسات أو التدابیر الداخلیة المتعلقة   )ب(
بالحصول وتقاسم المنافع، لمسببات األمراض التي تندرج أیضا ضمن مجاالت المنظمات واالتفاقیات الدولیة 

 أو المنظمة (IPPC) مایة النباتاتاالتفاقیة الدولیة لح  أو(WHO) ذات الصلة، مثل منظمة الصحة العالمیة
 والحیوانات والنباتات، نسان، والتي تمثل شاغال عاما بوجه خاص لصحة اإل(OIE) الدولیة لصحة الحیوان

 المنصوص علیها في قواعد أو إجراءات أو ممارسات حالیة لك بالوسائل ومن أجل االستخداماتوذ
المقررة في هذا الصدد في إطار هذه ذات الصلة ومستقبلیة بشأن تقاسم مسببات األمراض والمنافع 

  . الدولیةالمنظمات واالتفاقیات
النظر، في إعداد وتنفیذ القوانین أو السیاسات أو التدابیر الداخلیة المتعلقة بالحصول وتقاسم   )ج(

تكیف مع تغیر یة لألغذیة والزراعة ودورها الخاص بالنسبة لألمن الغذائي والوراثالمنافع، في أهمیة الموارد ال
  .المناخ وتخفیف آثاره

  .النظر في النهج القطاعیة لدي تنفیذ هذا البروتوكول وتطویره  )د(
  8المادة 

   عبر الحدودالتعاون
  أطراف مجاورة،داخل إقلیم الموقع الطبیعي فيفي الحاالت التي توجد فیها نفس الموارد الجینیة   -1

  .تنفیذ هذا البروتوكول بغیة اء، على التعاون، عند اإلقتض األطرافهذه تشجع
  12المادة 
  لحصول وتقاسم المنافعلاالمتثال للتشریع الوطني 

 الموارد الجینیة المستخدمة الحصول علىاألطراف تدابیر مالئمة وفعالة ومتناسبة لضمان تتخذ   -1
روط متفق علیها شوخضوعها لللموافقة المسبقة عن علم   طبقاقد تم الحصول علیهاداخل والیتها القضائیة 

  . الجینیةلحصول وتقاسم المنافع للبلد المقدم للمواردللتشریع الوطني بصورة متبادلة، حسبما ینص علیه ا
  13المادة 

  اإلجراءات واآللیات واألدوات لمساندة االمتثال للتشریع الداخلي 



UNEP/CBD/COP/10/5/Add.3 
Page 24 

 
  لحصول وتقاسم المنافعل

لحصول لدة االمتثال للتشریع الداخلي یجوز أن تتضمن اإلجراءات واآللیات واألدوات لمسان  -1
  :وتقاسم المنافع ما یلي

 ؛إلفصاحلات تطلبتفتیش وملانقاط   )أ(

التشجیع على تضمین الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة أحكاما عن اإلبالغ   )ب(
 ؛وتبادل المعلومات بین مستخدمي ومقدمي الموارد الجینیة

ونظم تستند تصال فعالة من حیث التكالیف التشجیع على إعداد وتطبیق أدوات ا  )ج(
  ؛لرصد وتتبع الموارد الجینیةإلى اإلنترنت 

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

شكل شهادة امتثال معترف بها ، ت5 من المادة 2معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفقا للفقرة غرفة تبادل 
  ]ینبغي مناقشة مكان الفقرة[ .دولیا

قید البحث قد تم الحصول الجیني تكون شهادة االمتثال المعترف بها دولیا دلیال على أن المورد   -3
علیه وفقا للموافقة المسبقة عن علم وبإبرام شروط متفق علیها بصورة متبادلة، حسبما ینص علیه التشریع 

  ]ینبغي مناقشة مكان الفقرة[ . في البلد المقدم للمورد الجینيللحصول وتقاسم المنافعالداخلي 
  14المادة 

  االمتثال للشروط المتفق علیها بصورة متبادلة
تشجع مقدمي ومستخدمي الموارد ، أن 5من المادة ) 1)(ه(1على األطراف، في تنفیذها للفقرة   -1

،  الشروط المتفق علیها بصورة متبادلةفيلیدیة على إدراج أحكام معارف تقما یرتبط بها من أو /الجینیة و
  :حسب اإلقتضاء، لتغطیة تسویة المنازعات، بما في ذلك

تسویة لعملیات أي  ستخضع لها األطراف التي  للمحكمة الداخلیةالوالیة القضائیة  )أ(
  ؛الذي تطبق هذه العملیات بموجبهالقانون و عاتمنازال

  .زعات بطرائق بدیلة، مثل الوساطة أو التحكیمانمالخیارات لتسویة   )ب(
  XX المادة

  العالقة مع الصكوك والعملیات األخرى
ال تؤثر أحكام هذا البروتوكول في حقوق والتزامات أي طرف متعاقد بموجب أي اتفاق دولي قائم،   -1

  .لبیولوجي أو تهدید لهإال إذا كانت ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات سیترتب علیها ضرر جسیم للتنوع ا
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ال تنطبق أحكام هذا البروتوكول في كل حالة یسري علیها نظام متخصص للحصول وتقاسم   -2

المنافع، بشرط أن یكون النظام اآلخر نافذا بالنسبة للطرف المعني أو األطراف المعنیة، إال إذا كانت 
  .البیولوجي أو تهدید لهممارسة هذه الحقوق وااللتزامات سیترتب علیها ضرر جسیم للتنوع 

ال تخل أحكام هذا البروتوكول بالعمل الجاري أو الممارسات الجاریة في إطار المنظمات   -3
  .واالتفاقیات الدولیة ذات الصلة

  اقتراح فقرة في الدیباجة عن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
وراثیة لألغذیة والزراعة، فضال عن ٕواذ تعترف بالتكافل بین جمیع البلدان فیما یتعلق بالموارد ال

والتنمیة المستدامة للزراعة في سیاق التخفیف العالمي طبیعتها الخاصة وأهمیتها في تحقیق األمن الغذائي 
األساسي للمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة  من وطأة الفقر وتغیر المناخ، وتعترف بالدور

في هذا ) الفاو(وارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة  وهیئة الم،لألغذیة والزراعة
  ".الصدد

ومجموعة البلدان المقاربة التفكیر وقدم ممثل مالیزیا النص التالي بالنیابة عن مجموعة آسیا والمحیط الهادئ   -98
  :ذات التنوع البیولوجي الشدید المتقاربة التفكیر

  دة الجدی1-4المادة "
على مستخدمي الموارد الجینیة، ومشتقاتها وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة، حسب اإلقتضاء، تقاسم "

یدیة، بطریقة عادلة المنافع الناشئة عن كل استخدام لهذه الموارد، ومشتقاتها وما یرتبط بها من معارف تقل
ي ذال یرتبط به من معارف تقلیدیة، قدم المورد الجیني، ومشتقاته ومایي ذ الومنصفة مع الطرف المتعاقد

حكام اتفاقیة التنوع ت على الموارد المذكورة وفقا ألحصل منشأ هذه الموارد أو األطراف التي بلد كونی
  .البیولوجي

   الجدیدة1-5المادة "
ا بالموافقة المسبقة عن علم من الطرف المتعاقد الذي یقدم الموارد الجینیة، مشروطیكون كل حصول "

 على المورد الجیني ومشتقاته، إال إذا قرر حصلالموارد، أو الطرف الذي  بلد منشأ هذه أيتها، ومشتقا
 هذا من) 3(5من اتفاقیة التنوع البیولوجي ومع مراعاة المادة ) 5(15الطرف خالف ذلك بموجب المادة 

  .البروتوكول
   الجدیدة1-12المادة "

لسیادیة حقوق ال ل،خدمین الخاضعین لوالیتها القضائیةاحترام المستأن تكفل  األطراف المتعاقدة على"
ت على حصل بلدان منشأ هذه الموارد أو تكونالتي و ،ألطراف المتعاقدة التي تقدم الموارد الجینیة ومشتقاتهال

حقوق المجتمعات األصلیة احترام الموارد المذكورة وفقا ألحكام اتفاقیة التنوع البیولوجي، وحسب اإلقتضاء، 
  ."لیة في معارفها التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیةوالمح
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د على من جدی الكاریبي، منطقة البحرد ممثل المكسیك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة أمریكا الالتینیة وكأو  -99

رأي مجموعته بأن االمتثال، وخصوصا استخدام األدوات واإلجراءات لرصد وتتبع استخدام الموارد الجینیة لضمان 
  : وطلب إدراج التعلیقات التالیة في التقریر.  في صلب البروتوكولقعقاسم المنافع، یت

تها قدماج األمر إلى مراجعة المشروع الحالي إلدراج المقترحات التي تفیما یتعلق بالمشتقات، یح •
تعمال وینبغي اس.  المجموعة األقالیمیةفي اجتماعاتأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  ةمجموع

 والمجموعة . أو اإلشارة إلى المرفق الثانيوصفها بدون 13 والمادة 4في المادة " المشتقات"مصطلح 
 في األحكام ذات الصلة في "اتالمشتق" مصطلح ٕاضافةحذف المرفق الثاني وأنه ینبغي تعتقد بقوة 
 .البروتوكول

مشتقاتها وما یرتبط بها من و"عبارة ه ، ینبغي أن تتبع"الموارد الجینیة"في كل حالة یذكر فیها مصطلح و •
 ".معارف تقلیدیة

 االستعاضة عنالكاریبي بخصوص البحر منطقة  أن بیانات مجموعة أمریكا الالتینیة والحظ أیضاو •
 . لم تنعكس في مشروع البروتوكول،"بلد المنشأ"بـ" البلد المقدم"

دولیا ینبغي أن تكون صكا تصدره  أن شهادة المنشأ المعترف بها ت تكراراوقال إن المجموعة ذكر •
 على االمتثال للتشریع الوطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ولیس كدلیلالسلطة الوطنیة المختصة 

 .فحسب االمتثال للموافقة المسبقة عن علم

 .القیود التجاریة على السلع المصنعة من موارد مستولى علیهاویجب أیضا إدراج البروتوكول  •

  :لمقترحات التالیة على النصوأخیرا، قدم ا
وفیما یتعلق بالعالقات مع الصكوك األخرى وتعیین أمین للمظالم، قدمت مجموعة أمریكا الالتینیة ومنطقة   - 100

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

  ) ثالثا18بعد المادة ( الجدیدة  XXاقتراح بالمادة "
هدات الدولیة ذات الصلة ا المعطبق بشكل یساند على نحو متبادللبروتوكول وییفسر هذا ا"

مع بطریقة ال تتعارض مع أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي وو ، وبما یتسق معها،بالحصول وتقاسم المنافع
  .هذا البروتوكول

األطراف ال یفسر أي حكم في هذا البروتوكول على أنه یعني أي تغییر في حقوق والتزامات "
  .المتعاقدة بموجب اتفاقات دولیة أخرى

  :لمظالملتعیین أمین   )ب("
نامیة والمجتمعات األصلیة والمحلیة في لتعین األطراف بموجب هذا أمینا للمظالم لمساعدة البلدان ا"

 ویقرر مجلس إدارة هذا البروتوكول في أول.  لحصول وتقاسم المنافعحقوق احاالت االنتهاكات المزعومة ل
  ".اجتماع له أحكام وشروط تشغیل هذا المنصب
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 العمل مواصلةوأخیرا، أعادت مجموعة أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي التأكید على استعدادها   - 101

 .بطریقة بناءة في المفاوضات القادمة حول الحصول وتقاسم المنافع

كعامل  الشفافیة كفالة ٕانه من الضروريصول، و الحهي حق أولویات بلده إحدىوقال ممثل الیابان إن   - 102
  وأضاف أن مقدمي الطلبات یحتاجون إلى .5 من المادة )و(إلى ) أ(2المتطلبات الواردة في الفقرات في رئیسي 

 بمبرر القرار المتخذ، وخصوصا في ٕوابالغهمالتي سیتم اعتمادها على الموارد الجینیة معرفة معاییر الحصول 
 من )ج(1وبهذا المعني، ینبغي اإلبقاء على النص األصلي للفقرة .  الحصولحق منح فیها رفض ُالحاالت التي ی

،  للحصول على الموافقة المسبقة عن علم الطلباتحكم علىمعاییر واضحة للوضع "لى ع تنص، التي 5المادة 
وأال یستبدل بشرط بسیط  "لة من جانب السلطة إلبالغ مقدمي الطلبات في غضون مدة زمنیة معقووباتخاذ قرار كتابي

  .في التوقیت المناسبكتابي باتخاذ قرار 
 مع ، الحصولةد تماشي نظام الموافقة المسبقة عن علم للبلد المقدم أو الئحتؤكوهناك أیضا حاجة إلى آلیة   - 103

 تقرأ 5 من المادة 3ة بعد الفقرجدیدة إضافة فقرة   الیابانقترحت، لذلكو.  5 من المادة 2كل من المتطلبات في الفقرة 
  :على النحو التالي

 إلى األمانة یاتؤكد كتابأن األطراف التي تشترط موافقة مسبقة عن علم للحصول على الموارد الجینیة على "
  ." من هذا المادة2تفاصیل عما إذا كان إطارها الداخلي للحصول وتقاسم المنافع متوافقا مع الفقرة 

  :، تقرأ كما یلي5من المادة ) ج(2 بعد الفقرة فقرة جدیدةإضافة وأضاف أنه ینبغي   - 104
غیر التجاري وفقا للقانون  إجراء مبسط للحصول على الموارد الجینیة ألغراض االستخدام النص على"

  الوطني
ّ، ترى الیابان أنه إذا عرفت الموارد الجینیة على أنها تشمل المشتقات، ینبغي إذن 4وفیما یتعلق بالمادة   - 105

 لذلك یتمثل في اللجوء إلى الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة بین وأضاف أن حال.  االتفاقیة ذاتهانطاق عدیل ت
وذكر .   إذا كانت تشمل المشتقات التي ال تعتبر موارد جینیة ألغراض تقاسم المنافع ماالمقدمین والمستخدمین لتقریر

 عنصر الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة في اشتراط تقاسم  ال یتضمن4 من المادة 2أن النص الحالي للفقرة 
 اإلرتداد إلى مرحلة تنشأ فیها صراعات خطیرة بین األطراف بشأن یتمثل في وهناك خطر ،المنافع بالنسبة للمشتقات

 على  مثال تنص4 من المادة 2وبالتالي، فهو یقترح إدخال عبارة في الفقرة .  إدراج المشتقات أو عدم إدراجهامسألة
  ".إذا ما تم االتفاق على ذلك بموجب شروط متفق علیها بصورة متبادلة "أنه

 ینبغي تحدیدها في "الوصف"و" التضاعف"، و"التعبیر"، مثل ن الیابان ال تعتقد أن أنواع المشتقاتأوأضاف   - 106
لة محددة للمشتقات في مقررات واقترح إعطاء أمث.  نص البروتوكول، نظرا للتطورات السریعة في الهندسة الوراثیة

في ه وضعوبالمثل، ینبغي حذف المرفق الثاني و.  حسب الضرورةأكبر  نةومربمؤتمر األطراف، حتى یمكن تحدیثها 
  .مقرر من مؤتمر األطراف

منها أوال مسألة الثقة : 13 و12بالنص في المادتین وأضاف أن الیابان تواجه صعوبات أساسیة فیما یتعلق   - 107
ومن أجل أن تشترط البلدان المستخدمة التزام استخدام الموارد الجینیة الخاضعة  .  البلدان األخرىقانونرعیة في ش

 في اتلوالیتها القضائیة للتشریع الوطني للبلدان المقدمة، تحتاج هذه البلدان المستخدمة إلى التأكد من أن التشریع
 إذا كان فیما یتعلق بإجراءاتها؛ ها الخاص في البلدان المستخدمةالبلدان المقدمة معقولة بشكل واف وتتسق مع تشریع
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  صغیره، قد یكون هناك حافزبین مواطنیبلبلة حدوث  یتسبب في بلد المقدمالنظام الموافقة المسبقة عن علم في 

 تشریع فيمتثال للللبلدان المستخدمة الشتراط التزام مواطنیها به؛ وثانیا، هناك مسألة عدم توافر المعلومات لتأكید اال
أضاف أن السلطات الوطنیة لم تكن في وضع یسمح لها بمعرفة ما إذا كان مواطنیها ینفذون تشریع و.  البلد اآلخر

هاتین المسألتین قبل أن توافق لذكر أن الیابان ستحتاج إلى مزید من التوضیح والوصول إلى حل و.  البلدان األخرى
 نقاط آثاروباإلضافة إلى ذلك، قال إن الیابان لدیها شواغل بشأن .  13 و12 تینفي النهایة على أحكام الماد

.  في السوقالمنتجات طرح لموافقة على اقواعد  و، والتمویل العام مثل التي تعالج حقوق الملكیة الفكریة،التفتیش
 4 في السطر الثاني من الفقرة "دنیا"بعد كلمة " غیر سري"عبارة ، فهو یقترح إدراج 13وأخیرا، قال إنه بالنسبة للمادة 

  .، لضمان أن المعلومات السریة لن یشترط في النص علیها في الشهادة المعترف بها دولیا13من المادة 
 "العالقة مع الصكوك الدولیة األخرى: "بعنوانالجدیدة  مكررا 3 المادة جواقترح ممثل الیابان بعد ذلك إدرا  - 108

  :التالي على النحو
 أحكام هذا البروتوكول على حقوق والتزامات أي طرف متعاقد تنشأ عن أي اتفاق دولي ال تؤثر  -1"

  .ضررا بهتلحق قائم، إال إذا كانت ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات ستسبب خطرا شدیدا للتنوع البیولوجي أو 
  .لیس الغرض مما سبق ذكره إخضاع هذا البروتوكول ألي اتفاقات دولیة أخرى  -2"
ة للحصول وتقاسم صصوتوكول في الحاالت التي تطبق فیها أحكام دولیة متخریسري هذا البال   -3"

لطرف المعني أو األطراف المعنیة وال یتعارض مع ساریا إزاء االنظام اآلخر أن یكون المنافع، شریطة 
  ."أهداف االتفاقیة

 قد ینتج عنه فقدان وهو ما، ثر رجعيالبروتوكول بأتطبیق  آخر بخصوص وختاما، أثار ممثل الیابان شاغال  - 109
وأضاف أن الیابان تشعر بالقلق إزاء تطبیق البروتوكول على .   من عدد كبیر من األطراف وأصحاب المصلحةتأییدلل

 معالجتها في مكان بتیكا، نظرا ألنه من غیر الضروري إضافة عبء على العملیة الحالیة بمسائل یجكأنتارمعاهدة 
 وفقرة الدیباجة المرتبطة بها بخصوص مساهمة 7رعى اإلنتباه إلى تركیز حكومته على المادة وأخیرا، است.  آخر

وقال إن هذه نقطة مهمة للیابان من أجل تحقیق القیمة .  تقاسم المنافع في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام
  . الصورة الكاملةعدم إغفال و، في المفاوضاتالمنشودةة حتملالم

وأعرب ممثل جمهوریة إیران اإلسالمیة عن قلقه إزاء عدم ظهور النص الذي اقترحه وفده إلبراز المساهمة   -110
.  ال حقوقهم في النظام الدولي، وذلك في النص المنقح الذي قدمه الرئیسان المشاركانمالضخمة للمزارعین وأهمیة إع

المجتمعات األصلیة "في النص حیثما تظهر عبارة " زارعینالم"وأضاف أن وفده قدم نصا للدیباجة، واقترح إدراج كلمة 
المشترك إزاء قضایا مهمة، مثل  من الفهم اوقال إن جمهوریة إیران اإلسالمیة ترى أن هناك مستوى عالی".  والمحلیة

  الحصولاتتفاق وحقیقة أن هذه االحتیاجات تتطلب حلوال متخصصة ال وسماته الخاصة،لقطاع الزراعياحتیاجات ا
، مع االعتراف باآللیات الدولیة القائمة للحصول وتقاسم المنافع،  إعاقة األمن الغذائيللحیلولة دونوتقاسم المنافع 

وخصوصا المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، التي أعدت بالتناسق مع اتفاقیة التنوع 
لیة للترتیبات المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع كشرط للتنفیذ الكامل البیولوجي، ومع السماح بتطویرات مستقب

المقدم "الفردي و" المقدم"ز في النص بأكمله بین أن یمیوذكر أن وفده أثار شواغل بالفعل إزاء الحاجة .  للنظام الدولي
فریق وصوال إلى ناغویا،  عمل المواصلة استراتیجیة متفق علیها لأشار إلى ضرورة إیجادو".  منشأالالذي هو بلد 

  :اقترح إدخال الفقرة التالیة في الدیباجةو
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ن في ولمجتمعات األصلیة والمحلیة والمزارعالتي قدمتها وستواصل تقدیمها ا بالمساهمة الضخمة عترفتٕاذ و"

ها  في مراكز المنشأ ومراكز التنوع، نحو حفظ الموارد الجینیة وتطویرمن همجمیع مناطق العالم، وال سیما 
  ". لحقوق المزارعیناشكل أساسالتي ت ،واستخدامها

المجتمعات األصلیة "في النص كلما ذكرت عبارة " المزارعین"وباإلضافة إلى ذلك، اقترح إدراج كلمة   -111
  :4ٕوادراج النص التالي في المادة " والمحلیة

ا الوطنیة، لتعزیز وحمایة حقوق ، ورهنا بتشریعاتهالمالئمةتدابیر التوافق األطراف المتعاقدة على اتخاذ "
 شأنالمشاركة في صنع القرار ب: المزارعین، حسبما تتعلق بالموارد الجینیة، بما في ذلك ضمن جملة أمور

  ".دام الموارد الجینیةخوفیما بتعلق بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن است
لعالقة مع ضرورة توضیح ا لتفعیل النظام الدولي ةحیویالمور وقال ممثل أسترالیا إن بلده ترى أنه من األ  -112
عترف توینبغي أن .  كوك الدولیة األخرى، مثل المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةصال
ت أكثر أو تنفیذ ترتیبا/سمح بتطویر وت أیضا بالعمل في المحافل األخرى ذات الصلة ومادة المستقلة الجدیدةال

 هذه النقاط إضافة ضروریة حول ةلمادة المستقوأضاف أن أسترالیا تعتبر ال.  تخصصا للحصول وتقاسم المنافع
  . من اتفاقیة التنوع البیولوجي هي نقطة بدایة طیبة22 وتعتقد أن المادة لمرفق كالي

االتفاقیة، وهي مفاهیم مهمة ّ االجتماع لم تعرف في في نوقشتوذكر أن عددا من المفاهیم المهمة التي   -113
مشترك وینبغي إیجاد فهم ".  بما یرتبط بها من معارف تقلیدیة"وأضاف أن أحد األمثلة الرئیسیة یتعلق .  لألطراف

وسوف تقدم أسترالیا .  طبیعة التزاماته ومداها بموجب النظامل على علم واضح یكون كل طرف حتىلهذا المصطلح، 
تعتبر أسترالیا أن إیجاد فهم واضح لمعني استخدام الموارد وبالمثل، .  عن هذا الموضوع 2نصا إلدراجه في المادة 

وینبغي أن یعبر االستخدام عن الحصول على الموارد الجینیة واستخدامها ألغراض .  الجینیة سیكون مفیدا للغایة
المادة  من 2الفقرة ة هذا المفهوم في وقد تم معالج.  البحث والتطویر في مجال تكوینها الجیني والكیمیائي البیولوجي

، ال تقترح أسترالیا أي صیاغة إضافیة، ولكنها قد تفعل ذلك في مرحلة الحقة إذا رأت  الحالیةوفي المرحلة.  4
 للتأكید على أن 2وتعتبر أسترالیا أیضا أنه سیكون من المفید إدراج صیاغة في المادة .  تكون مفیدةقد األطراف أنها 

  .ل یجب أن یقرأ بالتالزم مع االتفاقیةالبروتوكو
 ولذلك یجب ،وأضاف أن أسترالیا ترى أن مجال التطبیق الجغرافي للنظام ال یمكن أن یتجاوز نطاق االتفاقیة  -114

وقال إن أسترالیا ترى أیضا أن .  یةوطنأن یسري النظام الدولي فقط على الموارد الجینیة الواقعة داخل الوالیة ال
هو الحصول على الموارد الجینیة أن وترى أسترالیا .  تطبق بأثر رجعيیمكن أن  الناشئة بموجب النظام ال االلتزامات

عبارة  بعد 4 من المادة 2 إضافة ما یلي بعد الفقرة تود و، التزامات ناشئة بموجب النظام الدولياإلجراء الذي ینشئ
ضح أن وهو ما یو، "هذا البروتوكولنفاذ  ءعلیها بعد بدالتي یتم الحصول : " في السطر الثاني"الموارد الجینیة”

 ء نفاذااللتزامات تنشأ بالعالقة إلى الموارد الجینیة التي یتم الحصول علیها، والمعارف التقلیدیة، عند اإلقتضاء، بعد بد
  .النظام الدولي

أن إال قوي وفعال لالمتثال،  أسترالیا أن ینص النظام الدولي على نظام یخدم مصالحوأضاف أنه بینما كان   -115
بالنسبة  أعباء إداریة كبیرة یترتب علیهاأال یجب  و،اإللتزامات الدولیة لألطرافو ماشىآلیات االمتثال هذه یجب أن تت

  .النظام الصحيأعباء صحاب المصلحة، بما في ذلك أل
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  : 13ة في المادة تالیإضافة الصیاغة الأیضا  أسترالیا ترىو  -116

اف التدابیر التشریعیة واإلداریة أو تدابیر السیاسة، حسب االقتضاء، إلنشاء نقاط تفتیش لرصد تتخذ األطر"
  ."داخل والیتها القضائیة استخدامات الموارد الجینیة

 باالحتیاجات الخاصة للزراعة وأنه ینبغي إضافة نص في تماما یعترف ترى أسترالیا أن النص الختاما، و  -117
  :على النحو التالي الصادر عن مؤتمر األطراف 5/5مقرر الدیباجة یتسق مع ال

 التي تحتاج إلى حلول هعترف بالطبیعة الخاصة للتنوع البیولوجي الزراعي، وسماته الممیزة، ومشاكلتإذ "
  ."ممیزة

ریع وقال ممثل النرویج أن البروتوكول یجب أن یشمل قواعد قویة، وقابلة للتنفیذ وملزمة بشأن االمتثال للتش  -118
الوطني في البلدان المقدمة، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، ونقاط 

وفیما یتعلق بمتطلبات اإلفصاح، أضاف .   المرونةبعضالتفتیش، ومتطلبان اإلفصاح وشهادة االمتثال، مع توفیر 
فیما یتعلق بالمادة و.  كل منهما األخرىساند تیة الحالیة ینبغي أن  المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة والعملنشاطأن 

،  بشأن الحصولتشریع الوطنيالتؤید النرویج أیضا الحاجة إلى توفیر الیقین القانوني، والوضوح والشفافیة في ، 5
ن الحیوي إیجاد وذكر أنه م.  ، من أجل توفیر بعض المرونةبشكل مفرطغیر أن المتطلبات ینبغي أال تكون تقییدیة 

 الستخدام الموارد الجینیة وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة،  الناشئفهمال عبیر عنللت 4في المادة صیاغة واضحة 
قة البروتوكول الوأخیرا، قال إن هناك حاجة إلى معالجة ع.  یصبح البروتوكول عتیقا قبل أن یبدأ نفاذهحتى ال 

 المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة أولهاقاسم المنافع، وبالصكوك األخرى المتعلقة بالحصول وت
  :النص التاليقد قدمت  النرویج كانتوفي هذا الخصوص، .  والزراعة

   مكررا3المادة "
  مجال التطبیق بالعالقة إلى المعاهدات الدولیة األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 التي تكون متسقةكثر تخصصا للحصول وتقاسم المنافع األخرى األدولیة ال النظمیسمح البروتوكول بتنفیذ "
  .، كما یسمح بمزید من التطویر لتلك النظممع اتفاقیة التنوع البیولوجي

النباتیة  یخل هذا البروتوكول بأحكام الحصول وتقاسم المنافع في المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة ال"
  .بحیث یدعم كل منهما اآلخرن اذ الصكعة وینفلألغذیة والزرا

للتعبیر في النص وقال ممثل مصر، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إنه بالرغم من بذل جهود كبیرة   -119
على لم تؤخذ شواغل المجموعة األفریقیة في الحسبان ف، قة االتصال والمجموعة األقالیمیة مناقشات أفرالمنقح عن
  :حل وسطالمقترحات كولذلك، تقدم المجموعة األفریقیة النص التالي الذي یحتوي على بعض .  لمالئمالنحو ا

  مجال التطبیق  -2
  :3إدراج ما یلي في المادة : مجال التطبیق الزمني

 نطاق اتفاقیة التنوع ضمنالموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة على یسري هذا البروتوكول   -1
  .البیولوجي
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ل هذا البروتوكول أیضا المنافع الناشئة عن االستخدام المستمر والجدید للموارد الجینیة وما یشم  -2

  .یرتبط بها من معارف تقلیدیة التي تم الحصول علیها قبل بدء نفاذ اتفاقیة التنوع البیولوجي
اسم لة لتقّبروتوكول إجراءات معدهذا الف في ر األطراف العامل كاجتماع لألطرایعتمد مؤتم  -3

  .2لموارد الجینیة وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة المذكورة في الفقرة امنافع 
  .3بعد الموارد الجینیة في المادة " ومشتقاتها"إدراج 

  .ج على وجه التحدید أنتاركتیكا والموارد البحریة الواقعة خارج الوالیة الوطنیةتدر: مجال التطبیق الجغرافي
  ةی الدولیة القائمة والمستقبلالعالقة مع االتفاقیات  -3

  . من االتفاقیة22ألغراض هذا البروتوكول، تسري المادة   -1
لتنفیذ الفعال ألحكام الحصول وتقاسم المنافع في من أجل ایعتبر هذا البروتوكول صكا شامال   -2

  .االتفاقیة
 مع هذا سقي تت الصكوك الدولیة المتخصصة األخرى التٕاعدادال یخل هذا البروتوكول بتنفیذ و  -3

  .البروتوكول
 الصكوك ٕاعداد أعاله عند االشتراك في تنفیذ و2على األطراف إیالء االعتبار الواجب للفقرة   -4

  .الدولیة األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  : مكررا13المادة   -4

  عدم االمتثال لشرط اإلفصاح اإللزامي
لى الموارد الجینیة ع القائمن االستخدام بشأ الصلة اإلفصاح عن المعلومات ذاتإذا عجز المستخدم عن 

  :معارف تقلیدیة عند نقاط التفتیشما یرتبط بها من أو /و
حدد بموجب ی وقت معینینبغي إعطاء الفرصة للمستخدم لتصحیح اإلغفال في غضون   )أ(
  . ذي الصلة في بلد المنشأ أو المطلب اإلداريالقانون

  . اإلفصاح، لن یتم البت في الطلب المقدمإذا استمر المستخدم في عدم  )ب(
  االمتثال للتشریع الوطني وتقاسم المنافع  -5

  : مكررا1-12المادة 
المسبقة عن علم الضروریة ، على الموافقة 1 الفقرة بموجب،  فیها یحصل المستخدمفي الحاالت التي ال

صحیح اإلغفال في غضون وقت والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، ینبغي إعطاء المستخدم فرصة لت
  .معین یحدد بموجب القانون أو المطلب اإلداري ذي الصلة في بلد المنشأ

  أمین مظالم دولي للحصول وتقاسم المنافع  -6
  : مكررا14المادة 
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لدان النامیة والمجتمعات األصلیة والمحلیة لدعم البلحصول وتقاسم المنافع ل دولينشأ مكتب ألمین مظالم ُی

  .تقدیم دعم قانوني لضمان الجبر التعویضي لهذه االنتهاكاتو انتهاكات الحقوق في تحدید
  العنوان: 6المادة   -7

   البحوثبعدإدراج غیر التجاریة 
  :اتمتفرق  -8

  إدراج ما یرتبط بها من معارف تقلیدیة في جمیع األحكام المتعلقة باالمتثال؛  )أ(
بلد "، و"المقدم"كل من  مصطلحات استبعاد المجموعات خارج الموضع الطبیعي في  )ب(

، واإلفصاح "الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة"، و"الموافقة المسبقة عن علم"، و"المنشأ
  .والشهادة

  :مشروع المقرر
  .في السطر الثاني من الفقرة السادسة من الدیباجة" یمكن أن یلعب"ة عبارب" یلعب"كلمة عن یستعوض 

  :1وریا الصیاغة اإلضافیة التالیة للمادة واقترح ممثل جمهوریة ك  - 120
یتمثل الهدف من هذا البروتوكول في ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد "

في حفظ التنوع البیولوجي واالستخدام  بالتاليما یسهم ملى هذه الموارد، عتسهیل الحصول وذلك بالجینیة، 
  ".)داكنةر الصیاغة اإلضافیة بأحرف تظه( المستدام لمكوناته

 على أهمیة نظام یمكن شدید في التة بلده ممثل جمهوریة كوریا عن رغبتربوفیما یتعلق بالنظام الدولي، أع  - 121
مرونة بعض ال النظام وفرنظرا لتنوع الظروف الوطنیة، یجب أن یأضاف أنه و.  على المستوى الوطنيتفعیله وتنفیذه 

 الحصول، وتقاسم المنافع، واالمتثال، أحكامینبغي صیاغة أنه وأضاف بصفة خاصة، .  آن واحد في قانونيالیقین الو
دور األطراف في هذا الخصوص تابع یقول إن و.  مع الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة

لمنافع المحددة التي سیتم تقاسمها في شروط  اصیاغة إطار قانوني للحصول وتقاسم المنافع، وینبغي یتمثل في تقدیم
  .متفق علیها بصورة متبادلة بین المستخدمین والمقدمین

واقترح ممثل الفلبین إضافة المادة المستقلة التالیة بخصوص الحاالت التي ال توجد فیها ترتیبات للموافقة   - 122
  :المسبقة عن علم أو شروط متفق علیها بصورة متبادلة

  بحقوق األطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیة في تقاسم المنافع، حتىمساس هذا البروتوكول عدم الكفلی"
  :في الحاالت التالیة

  في حالة عدم وجود تشریع أو تدبیر للحصول وتقاسم المنافع؛ أو  )أ"(
 مسبقة عن في الحاالت التي یتم فیها الحصول بدون شروط متفق علیها بصورة متبادلة أو بموافقة  )ب"(
  ."علم

لتشریع ا مع مراعاة " عبارةظهر فیهتواقترح أیضا إضافة العبارة التالیة في أي مكان في نص البروتوكول   - 123
  ".، عند اإلقتضاءٕواعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة"": الوطني
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ل إلى الحقوق السیادیة للدول في في دیباجة مشروع البروتوكومحددة  بیرو إضافة إشارة ة ممثلتواقترح  - 124

ما یرتبط بها من " في النص بأكمله، مع مصطلح "المشتقات"استعمال مصطلح  أیضا تواقترح.  مواردها الطبیعیة
 حذف المرفق الثاني من مشروع حولالكاریبي البحر یة ومنطقة التینجموعة أمریكا الم موقف ت، وأید"معارف تقلیدیة
 لمساعدة البلدان  دوليمظالممیة النظر في إنشاء وظیفة أمین على أه تشدد إلى ذلك، باإلضافةو.  البروتوكول

 المزعوم لتشریع الحصول وتقاسم المنافع وأحكام البروتوكول، وعلى نتهاكالنامیة والمجتمعات المحلیة في حاالت اال
.  القرصنة البیولوجیةیر منتجات تصدواستیراد وبیع و شراء لالمتناع عنالحاجة إلى إنشاء التزام واضح لألطراف 

في لفكرة الثانیة، یمكن إدخالها أن ا، و23بعد المادة تأتي  مادة جدیدة ها فينیضمتلفكرة األولى یمكن  ا أنتوأضاف
واحترام اإلجراءات  بین قواعد الشفافیة 5 أن هناك حاجة إلى التمییز في المادة توذكر.  12 جدیدة في المادة 4فقرة 

، والتزام األطراف بوضع شهاة معترف بها دولیا تكون لها صفة توجیهیةكون تي ینبغي أن تالو، الموضوعةالقانونیة 
إدخال التعریف بشكل أكثر تفصیال قدر  ذكرت أنه ینبغي و. لالمتثال بالتشریع الوطني للحصول وتقاسم المنافع

وط المتفق علیها بصورة متبادلة في الفقرة إلى الحد المنصوص علیه في الشروذلك غرافي، ج واإلسناد ال،اإلمكان
  .13من المادة ) ز(4

مع األخذ في الحسبان أهمیة وضع قواعد واضحة بخصوص العالقة مع المعاهدات األخرى  أنه تأضافو  - 125
 البروتوكول بوصفه إطارا خاصا للحصول وتقاسم المنافع إنشاءحكما مستقال ینص على تقدم  بیرو فإنوالبروتوكول، 

وفقا  التقلیدیة، وأن األطراف ینبغي أن تفي بالتزاماتها فناشئة عن استخدام الموارد الجینیة، ومشتقاتها والمعارال
كما أنه نظرا ألهمیة النص على تدابیر .  ابعض، وبطریقة متسقة وتساند بعضها خرى، بالتالزم معهااألمعاهدات لل

 تتبع ورصد  فيلتمویللرا، تنص على إنشاء صندوق دولي  مكر19قویة لالمتثال، تقدم بیرو كذلك مادة جدیدة 
وبالعالقة إلى مكان التطبیق الزمني، تشیر بیرو إلى .  الموارد الجینیة، ومشتقاتها وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة

للموارد المقترحات السابقة التي قدمتها إلى الفریق العامل لتغطیة االستخدامات الحدیدة واالستخدامات المستمرة 
الجینیة، ومشتقاتها وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة التي تم الحصول علیها أو استخدامها منذ بدء نفاذ اتفاقیة التنوع 

 وأخیرا، أعربت بیرو عن رغبتها في إدخال أحكام تكمیلیة بالعالقة إلى الموارد الجینیة لألنواع المهاجرة.  البیولوجي
وتقترح بیرو أیضا تنفیذ العمل بشأن كیفیة .   إلى البلد الذي توجد فیه األنواعتنتمي، تنص على أن هذه ومشتقاتها
الموارد الوراثیة البشریة؛ واحترام حقوق البلدان الساحلیة بالعالقة إلى الموارد الجینیة البحریة الموجودة في معالجة 

  .أعالي البحار
  :النص التاليوقدمت بیرو   - 126

  :في الدیباجة
 الحصول وضع شروط على الحقوق السیادیة للدول على مواردها الطبیعیة وحقوقها في  من جدیدؤكدتإذ "

  ."على مواردها الجینیة ومشتقاتها
  :3إضافة إلى المادة 

یسري هذا البروتوكول على االستخدامات الجدیدة واالستخدامات المستمرة  للموارد الجینیة، ومشتقاتها وما "
  ." بدء نفاذ اتفاقیة التنوع البیولوجيبعدتم الحصول علیها أو استخدامها ، التي یدیةیرتبط بها من معارف تقل

  :4، الفقرة 12المادة 
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ت عن أنشطة لم تمتثل ألحكام شأتمتنع األطراف عن بیع أو شراء أو استیراد أو تصدیر المنتجات التي ن"

  ."وتقاسم المنافعاتفاقیة التنوع البیولوجي وهذا البروتوكول بالعالقة إلى الحصول 
  : مكررا24المادة 
 في حاالت األصلیة والمحلیةلمساعدة البلدان النامیة األعضاء والمجتمعات ینشأ مكتب ألمین مظالم دولي "

وینفذ مؤتمر األطراف .  االنتهاك المزعوم للتشریع الوطني للحصول وتقاسم المنافع وأحكام هذا البروتوكول
ذا البروتوكول هذا الحكم في موعد أقصاه سنتین من بدء نفاذ هذا العامل كاجتماع لألطراف في ه

  ."البروتوكول
  :أحكام تكمیلیة

 أو الموارد الجینیة مع إیالء ،أنشطة الحصول المتعلقة بالموارد الجینیة البحریة ومشتقاتهاّتنظم   -1"
  .االعتبار الواجب لحقوق الدول الساحلیة

ة بالعالقة بین هذا البروتوكول والموارد الوراثیة خاصسائل الالمأن یعالج  مؤتمر األطراف على  -2"
  ..."موعد أقصاه  البلدان األعضاء في ب ولوائح من جانأدلةبهدف إعداد وذلك البشریة ومشتقاتها، 

وقال ممثل البرازیل إن وفده یؤید تماما بیاني مالیزیا والمكسیك، بالنیابة عن مجموعة البلدان ذات التنوع   - 127
أعرب عن الكاریبي، على التوالي، والبحر یة ومنطقة التینیولوجي الشدید المتقاربة التفكیر، ومجموعة أمریكا الالب
 الرئیسیة التي لم تحل بعض تتعلق باالمتثال، مسائلوأضاف أن ال.   خالل األسبوعأحرز بالتقدم الحذر الذي هبیرحت

المعاهدات مع  بمشروع البروتوكول، ومجال التطبیق، والعالقة واإلفصاح، وبلد المنشأ، والمشتقات، والمرفق الثاني
 نظام دولي للحصول تفاق علىوشدد مرة أخرى على أهمیة اال.   تتعلق بالمعارف التقلیدیة التيمسائلالاألخرى، و

  . السنة الدولیة للتنوع البیولوجيخاللوتقاسم المنافع، وال سیما 
 األسبوع على الحاجة إلى القیام بمزید من العمل خاللالفعل عدة مرات وقال ممثل سویسرا إن وفده شدد ب  - 128

 على مزید من الوضوح إضفاءعلى ن تعریف ذلك قد یساعد ٕااستخدام الموارد الجینیة، وب ما نعنیهلتحسین فهم 
اج تدابیر بخصوص االمتثال، إدرینبغي وأضاف أنه .  المسائل المتعلقة بمجال التطبیق الزمني، فضال عن المشتقات

كیفیة تطبیق هذه التدابیر، حول بعض المرونة إعطاء الدول امتثال ملزمة قانونا في البروتوكول، غیر أنه من المهم 
إضفاء المزید من الوضوح وینبغي .  نقاط التفتیش أو ما یجب اإلفصاح عنه في نقاط التفتیش هذهبالنسبة لسواء 
واقترح إضافة الفقرة .  لحصول وتقاسم المنافعالخاصة باملیات األخرى  العالقة بین البروتوكول والصكوك والععلى

  :التالیة في الدیباجة
إلى النظام المتعدد األطراف بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ بموجب المعاهدة الدولیة بشأن شیر تٕاذ و"

نونا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  باعتباره صكا دولیا ملزما قا،الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
  " مع اتفاقیة التنوع البیولوجيساقتوأعد باال

  :واقترح ممثل سویسرا النص التالي بخصوص مسألة استخدام الموارد الجینیة  - 129
البیولوجي، والتربیة واالختیار، واإلكثار ) التكوین(یعني التحویر، والتخلیق " استخدام الموارد الجینیة""

 للتكنولوجیا األحیائیة ینطوي على موارد جینیة في استخدام، والحفظ، والوصف والتقییم، أو أي اعستزرواال
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أنشطة البحث ألغراض بخالف التسویق التجاري، وأنشطة البحث والتطویر ألغراض التسویق التجاري، 

  ."والتسویق التجاري
إلى الحاجة األفریقیة دعت دوما ، إن المجموعة ةیفریقاألمجموعة الوقال ممثل نامیبیا، متحدثا بالنیابة عن   - 130

واقترح إدراج النص التالي في دیباجة مشروع .   المستدامینإلى العدالة وتقاسم المنافع كحوافز لالستخدام والحفظ
  :البروتوكول
 العادل أن التوعیة العامة بالقیمة االقتصادیة للنظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي، والتقاسم ٕواذ تعتقد"

  التنوع البیولوجي تمثل الحافز األساسي المتاح لالستخدام والحفظأمناءوالمنصف لهذه القیمة االقتصادیة مع 
  "المستدامین

بأهمیة المجتمعات المحلیة واألصلیة ومعارفها التقلیدیة، اقترحت أفریقیا أیضا إضافة النص منها واعترافا   - 131
  :التالي في الدیباجة

العالقة المتبادلة بین الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة والطبیعة غیر المنفصلة لهذه الموارد  ٕاذ تالحظو"
  "للمجتمعات األصلیة والمحلیة،

، والتي یمكن أن هأخرى قبلتي أدلت بها وفود واختتم ممثل نامیبیا بإثارة بعض الشواغل إزاء بعض البیانات ال  - 132
  .وسطالحلول نهج ال وسالمة بنیانه وما یقدمه من البروتوكولمشروع ل، دقیقّتقوض التوازن ال

  :واقترحت ممثلة كندا التعدیالت التالیة على النص  - 133
  : عن جوهانسبرغتدرج فقرة بعد الفقرة السادسة من الدیباجة  )أ(

فع التكلیف الصادر إلى الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المنإاذ تشیر إلى و"
ٕ دال، لصیاغة وابرام نظام دولي للحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع بهدف اعتماد 7/19في المقرر 

  من االتفاقیة واألهداف الثالثة لالتفاقیة،) ي(8 والمادة 15صكوك للتنفیذ الفعال ألحكام المادة /صك
ي اتفاقیة التنوع البیولوجي تعلیمات مؤتمر األطراف ففیه ، الذي أصدر 9/12 إلى المقرر ٕواذ تشیر كذلك"

 النظام الدولي ٕإلى الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المنافع لالنتهاء من صیاغة وابرام
  "،بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  :تدرج الفقرة التالیة في الدیباجة  )ب(
منظمة األغذیة والزراعة بشأن سیاسات  الصادر عن مؤتمر 18/2009 القرار ٕواذ تالحظ مع التقدیر"

 مؤتمر األطراف إلى العمل یدعووترتیبات الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم المنافع، الذي 
 والمجلس الرئاسي للمعاهدة الدولیة بشأن الموارد ،على نحو وثیق مع هیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

یة لألغذیة والزراعة فیما یتعلق بالحصول وتقاسم المنافع في مجال الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة الوراثیة النبات
  "،ریقة تساند بعضها البعض في السنوات القادمةطوب
   من الدیباجة15تعدیل على الفقرة   )ج(

  ".تطویرهاو"و" حیازتها "في السطر الثاني، ینبغي حذف كلمتي
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  : من الدیباجة16تعدیل على الفقرة   )د(

  ".أي حقوق قائمة: "ها بما یلياالستعواض عنفي السطر األول و" القائمة"ینبغي حذف كلمة 
  : من الدیباجة17تعدیل على الفقرة   )ه(

  .في السطر الثاني" قوانین الوطنیةال"بعبارة واالستعواض عنها " قوانینها"  كلمة حذف
بعد الفقرة المتعلقة بالمساندة المتبادلة لصكوك الحصول وتقاسم ن في الدیباجة ین التالیتی الفقرتإدراج  )و(

 :المنافع

 بالعمل الجاري بخصوص الحصول وتقاسم المنافع في مختلف المحافل، بما في ذلك، ضمن ٕاذ تعترفو"
لألغذیة جملة أمور، المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، وهیئة الموارد الوراثیة 

العامل المخصص لدراسة التنوع األمم المتحدة فریق زراعة التابعتین لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، والو
واالجتماع الحكومي الدولي بشأن التأهب ، البیولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالیة الوطنیة

  میة،لوباء اإلنفلونزا التابع لمنظمة الصحة العال
وأهمیة ضمان الحصول على مسببات األمراض ) 2005(اللوائح الصحیة الدولیة ٕواذ تضع في اعتبارها "
  "، لها ألغراض التأهب للصحة العامة واالستجابةلإلنسان

  )مجال التطبیق (3 ما یلي في المادة إدراج  )ز(
  :ال یسري هذا البروتوكول على ما یلي"
  لحصول علیها قبل بدء نفاذ البروتوكول؛الموارد الجینیة التي تم ا  )أ"(
  الموارد الوراثیة البشریة؛  )ب"(
  ؛خارج نطاق الوالیة الوطنیةالموارد الجینیة، بما فیها الموارد الجینیة البحریة الواقعة   )ج"(
  الموارد الجینیة المشمولة بنظام معاهدة أنتارتیكا؛  )د"(
ألطراف للمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة الموارد الوراثیة بموجب النظام المتعدد ا  )ه"(

 الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولیة بشأن الموارد حسبما یجریهلألغذیة والزراعة، سواء في الوقت الحالي أو 
  . من تعدیالتالوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

  ؛المعروضة للتداولالسلع   )و"(
  ن؛مسببات األمراض لإلنسا  )ز"(
  .")المشاع(تندرج في المجال العام المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة التي   )ح"(

  )مجال التطبیق (3یضاف ما یلي بعد المادة   )ح(
   مكررا3المادة "

  العالقة مع االتفاقات الدولیة األخرى"
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لتزامات طرف ما ي أي تغییر في حقوق واعنال یفسر أي حكم في هذا البروتوكول على أنه ی  -1"

  .بموجب أي اتفاق دولي قائم
ال یمنع أي حكم في هذا البروتوكول إعداد اتفاقات حكومیة دولیة تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع   -2"

  ." من شأنها تحقیق أهداف االتفاقیة وتتسق وأحكام النظام الدوليإذا كانقبولها واالعتراف بها و
 5 إلى المادة 3ٕ واضافة فقرة جدیدة 2 مكررا لتصبح فقرة جدیدة 5لمادة  الحالیة تحت ا4-4ة مادنقل ال  )ط(

  :مكررا على النحو التالي
یجوز أن تتضمن المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة منافع   -3"

  ."، على سبیل المثال ولیس الحصرنقدیة وغیر نقدیة، بما في ذلك المرفق األول
  :ٕبین قوسین، واضافة الفقرة التالیة) ه)(1(5ترغب كندا في وضع الفقرة الحالیة   )ي(

 شروط متفق علیها بصورة متبادلة مع وضعأو المعاییر، حسب اإلقتضاء، ل/تحدید العملیات و  )ه"(
  ."المجتمعات األصلیة والمحلیة عند السعي إلى الحصول على مواردها الجینیة

  ):1(12 الحالیة ةمادإدراج بدیل لل  )ك(
 في التشریع المحلي للحصول ا ینتهك حكمشكلباالستیالء على مورد جیني یعني حیازة مورد جیني "

  : وذلك بعدم القیام بما یلي،وتقاسم المنافع في طرف یقدم المورد الجیني
ذه  سلطة مختصة یعینها الطرف لتقدیم هة أو أیفالحصول على موافقة مسبقة عن علم من الطر  )أ"(

  الموافقة؛ أو
 شروط متفق علیها بصورة متبادلة للحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن االستخدام التجاري إبرام  )ب"(

  ." أو استخداماتها األخرىللموارد الجینیة
  :تدابیر المستخدم المرتبطة بالتعریف الدولي

  ."ارد جینیة تم االستیالء علیهاأن یتخذ كل طرف متعاقد تدابیر تهدف إلى منع استعمال مو] ینبغي[]یجب["
 ،خل بما إذا كان من الضروري إدراج تعریف في النظام الدوليی ال أعالهالتعریف تقدیم وذكر ممثل كندا أن   - 134

ل یرتبط بأي تعریف  لالمتثاإجراءلموافقة على یسمح لها بافي النهایة في وضع ستكون ا دوما إذا كانت كن
  ".لالستیالء"

 مادة ممیزة ومنفصلة تعالج العالقة بین البروتوكول واألنظمة إیجاد نیوزیلندا إنه من المهم ةثل ممتوقال  - 135
 نظام یوفر الوضوح والیقین القانوني، إیجادإلى تسعى  نیوزیلندا  أنتأضافو.  لحصول وتقاسم المنافعلالدولیة األخرى 

 بخصوص المجتمعات األصلیة وضاعي ذلك تنوع األمرونة لمراعاة الظروف الوطنیة، بما فالفي نفس الوقت، یوفر و
 ألقى ا الكلمة لزمیل لهتمن االتفاقیة لها أهمیة خاصة بالنسبة لنیوزیلندا، وأعط) ي(8 أن المادة تذكرو.  والمحلیة

  .ري وحكومة نیوزیلنداولعالقة بین شعب أیوي ماولوصفا موجزا 
، وخصوصا عند النظر  ضیق للغایةي المشروع الحاليحسبما یرد ف ممثل الهند إن وصف المشتقات وقال  - 136

وأضاف أن وفده یعتقد أن الوصف، فضال عن المرفق الثاني یحتاجان إلى .  موالعلمجال في التطورات السریعة في 
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وفیما ".  بلد المنشأ"بمصطلح " البلد المقدم "االستعواض عنوباإلضافة إلى ذلك، ینبغي .  هما بدون غموضعتوسی

المعارف التقلیدیة وتقاسم المنافع مع المجتمعات األصلیة والمحلیة، ذكر أن الهند تعترف بحقوق مجتمعاتها یتعلق ب
 5ولذلك، فهو یشعر أن صیاغة المادة .   ولدیها قوانین تنص أیضا على تقاسم المنافع مع هذه المجتمعات،المحلیة

من  بالفعلصوص المجتمعات المحلیة، التي هي خب ألنها تطلب من األطراف أن تسن قوانین ،مكررا غیر مناسبة
وترى الهند نفسها أیضا مستخدما للموارد وما زالت تعتقد أن .   مفهوم السیادةیتفق معلبلد، وهذا الشيء ال ا مواطني

، بخصوص إنفاذ األحكام 3، الفقرة 14فعلى سبیل المثال، تعتبر المادة .  مسائل االمتثال تشكل أساس البروتوكول
وفیما یتعلق بمسألة نقاط التفتیش، ترى الهند أن اإلفصاح في مكاتب حقوق .  رارات التحكیم األجنبیة مهمة جداوق

  .ٕالملكیة الفكریة یعتبر أساسیا والزامیا، وقد یكون هناك قدر من المرونة بالنسبة لنقاط التفتیش األخرى
مكن أن تضمن، عبر والیات قضائیة مختلفة،  ممثل كولومبیا على أهمیة تدابیر االمتثال التي یشددو  - 137

.  االمتثال للتشریع الوطني ولشروط الحصول على الموارد الجینیة، والمشتقات وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة
وطلب إدراج مفاهیم المشتقات، والمعارف التقلیدیة، وبلد المنشأ في النص بأكمله واعتبر أنه من المهم للغایة إضافة 

شامل بالنسبة للصكوك الحالیة والمستقبلیة التي لى أن البروتوكول هو بمثابة إطار تنص عملزمة جدیدة تقلة مسمادة 
  .تعالج الحصول وتقاسم المنافع، وأنها ینبغي أن تتطور بالتجانس مع البروتوكول وال تتعارض مع أهدافه

ة، وترغب إندونیسیا في معالجة أهمیة  مجموعة عرقی350وقال ممثل إندونیسیا إن بلده لدیها أكثر من   - 138
عن طریق منع سوء االستیالء وسوء بالفعل  التي ستنفذ البروتوكول ، من الدیباجة17التشریع الوطني في الفقرة 

دیباجة اتفاقیة  من 4ك أیضا ویتجانس مع الفقرة ویتسق ذل.  االستخدام للموارد الجینیة المرتبطة بالمعارف التقلیدیة
أن إندونیسیا نصت في أضاف ، و"إن للدول حقوقا سیادیة على مواردها الطبیعیة: "ولوجي، التي تقولالتنوع البی

 هذا الموضوع في القرار عولج ذلك، لىوعالوة ع.  تشریعها الوطني على حمایة حقوق مجتمعاتها المحلیة
SS.XI/5 A المنتدى البیئي /مم المتحدة للبیئةبرنامج األة الحادیة عشر لمجلس إدارة ستثنائیة االدورالمعتمد في ال

 ات التشریعبشأن وضع المبادئ التوجیهیة بخصوص، 2010شباط /في بالي في فبرایرالذي عقد الوزاري العالمي 
المبدأ و البیئیة، في القضایا والوصول إلى العدالة عامةمشاركة الاللحصول على المعلومات، والمتعلقة با ةالوطنی

 اللذین 8 و7والمبدأین التوجیهیین ، المشاركة العامة الوصول إلى العدالة، والمعلومات و إلىالذي یشیر 3التوجیهي 
 من الدیباجة في مشروع 17 على الفقرة ا طفیفتعدیاللذلك  تقترحوقال إن إندونیسیا .  المشاركة العامةیعالجان 

  :البروتوكول لتقرأ على النحو التالي
اء الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة، یحق أنه في أثنٕواذ تضع في اعتبارها "

للمجتمعات األصلیة والمحلیة، رهنا بالتشریع الوطني، تحدید الحائزین الشرعیین للمعارف داخل مجتمعاتهم 
  ."األصلیة والمحلیة

إن الهدف المهم تفكیر معنویا،  بالنیابة عن المجموعة النسائیة المتقاربة الة نیوزیلندا، متحدثة ممثلتوقال  - 139
للمجموعة هو تقدیم منظور جنساني في النظام الدولي لالعتراف بالدور الحیوي للنساء في حفظ التنوع البیولوجي 

  :واقترحت إدراج النص التالي في الدیباجة.  واستخدامه المستدام
ٕ المستدام، واذ تؤكد على الحاجة إلى  بالدور الحیوي للنساء في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامهٕاذ تعترفو"

ٕ وتقاسم المنافع، واذ مشاركة كاملة للنساء، بما في ذلك النساء من الشعوب األصلیة، في ترتیبات الحصول
  " على نصیب عادل ومنصف من المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة،تكفل حصول النساء
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" بما في ذلك النساء من الشعوب األصلیة "عبارةالمقترحات إلدخال أیضا عددا من ممثلة نیوزیلندا وقدمت   - 140
 من 1، وفي الفقرة 9 من المادة 2، وفي الفقرة 4 من المادة 4في الفقرة " المجتمعات األصلیة والمحلیة "عبارةبعد 

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

 في منجزةل الاعموشكر ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلیة المعني بالتنوع البیولوجي األطراف على األ  - 141
وأضاف أن المنتدى الدولي .  لتقلیدیة في مشروع البروتوكولهذه الجلسة واإلنجازات المحققة في معالجة المعارف ا

حظ أهمیة إعالن األمم المتحدة تالإذ : "یرغب في إدراج فقرتین إضافیتین، األولى في الدیباجة وتقرأ على النحو التالي
، وینبغي 12لمادة  مكررا تدرج في ا1، والثانیة فقرة جدیدة "بشأن حقوق الشعوب األصلیة فیما یتعلق بهذا البروتوكول

  :، على النحو التالي"االمتثال"تعدیل عنوانها لیقرأ ببساطة 
التدابیر التشریعیة واإلداریة وتدابیر السیاسة المعقولة والفعالة لضمان تتخذ األطراف أیضا    مكررا1"

ت الموافقة المسبقة امتثال مستخدمي الموارد التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة في والیتها القضائیة لمتطلبا
عن علم لدى المجتمعات األصلیة والمحلیة، وفقا للقوانین العرفیة، والبروتوكوالت المجتمعیة والقانون الوطني 

  ."والقانون الدولي
 المنتدى الدولي للشعوب األصلیة المعني بالتنوع شددصمیم البروتوكول، في ونظرا ألن االمتثال هو   - 142

دخال المعارف التقلیدیة المرتبطة في جمیع تدابیر وأدوات االمتثال، بما في ذلك شهادة أهمیة إعلى البیولوجي 
  .االمتثال المعترف بها دولیا

 إن دیباجة مشروع (COICA) هیئة التنسیق لمنظمات الشعوب األصلیة في حوض األمازونوقال ممثل   - 143
 الذي یضمن حق هذه الشعوب في ،لشعوب األصلیة اقوقالبروتوكول ینبغي أن تذكر إعالن األمم المتحدة بشأن ح

وینبغي أن یشیر أیضا إلى مشاركة .  اإلبقاء على معارفها التقلیدیة وحمایتها وتطویرها، بما في ذلك الموارد الجینیة
 وموافقة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في النص المتعلق بالحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد

وأضاف أن االعتراف ینبغي أن یتم أیضا لدور الشعوب .  الجینیة، وینبغي أن یعترف بالطابع الجماعي لهذه المعارف
ٕاألصلیة في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام والى المؤسسات التقلیدیة، وأشكال التنظیم والسلطات في كل 

مسبقة عن علم والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة بموجب شعب أصلي ومجتمع محلي بالعالقة إلى الموافقة ال
وینبغي أن تشمل تدابیر االمتثال شهادة معترف بها دولیا تتضمن معلومات عن الموافقة المسبقة عن .  القانون العرفي

ب وقال إن أساس البروتوكول هو االعتراف بحقوق الشعو.  علم للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة المعنیة
  .األصلیة في معارفها التقلیدیة وحمایة هذه الحقوق

وقال ممثل عن االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة إن البروتوكول ینبغي أن یشمل صیاغة تعترف بالصلة بین   - 144
حفظ التنوع لكفاحز وذلك الحصول وتقاسم المنافع وحفظ التنوع البیولوجي، مع تفعیل الحصول وتقاسم المنافع 

  وأضاف أن هناك حاجة لالعتراف بالعالقة بین عملیة الحصول وتقاسم المنافع وعملیة مراجعة الخطة .البیولوجي
  .2020، ورؤیتها طویلة األجل، والمهمة واألهداف المقترحة لعام 2010االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة ما بعد 

 أمین تعیینالنص على ا في ذلك م إن الوصول المیسر للعدالة، بالمجتمع المدنيمات ظوقال ممثل من  - 145
وأضاف أنه من شأن الشهادة ونقاط التفتیش .  لمظالم، كان في صمیم البروتوكول بدال من تقلیل تكالیف التعامالتل

ة لالستهالك المستدام، مع شاملالفعالة بموجب بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع أن تیسر إحراز التقدم نحو أنماط 
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اإلنصاف والعدل، في العالقات الدولیة بخصوص ضمان  العدالة وفيوذكر أن الثقة .  لبیولوجیة اةاستبعاد القرصن
ة الالزمة لهدف الحفظ في اتفاقیة التنوع البیولوجي على ثابتة الراد، هي أساس وشرط مسبق لإل أیضاتقاسم المنافع

د توافق في اآلراء على المستوى الوزاري قد غیاب اإلرادة السیاسیة وعدم وجوالتفكیر في وقال إن .  المستوى الوطني
  . المتوقعة مستقبالة ومنتجة في العملیةخالق مشاركة للتشجیع على إیجاد یكون مفیدا أكثر

  الجلسة العامة السابقة
، دعا الرئیس المشارك 2010 رآذا/ مارس28وفي الجلسة العامة السابعة لالجتماع، المنعقدة یوم األحد   - 146

  في اجتماعه العاشرلنظر مؤتمر األطراف وع مقرر قدمه الرئیسان المشاركان مشرإحالةكین إلى هودجز المشار
(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.3) .  ودعا المشاركین إلى القیام بذلك .  المرفق الثاني بالتقریر الحاليذلك وسیصبح

 التفاوض بشأنه في الوقت محل را على محتوى البروتوكولثیعلى أساس الفهم بأن مشروع المقرر، الذي یعتمد ك
كال وأضاف أن .  الحاضر هو ببساطة مشروع ینبغي التفاوض بشأنه في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

سیشكالن جزءا ال یتجزأ من تقریر االجتماع وسیعمالن كأساس للمفاوضات في بروتوكول المرفق ومشروع المقرر ال
  .االجتماع القادم للفریق العامل

 إلى إضافة حاشیة مماثلة للحاشیة المضافة ، وافق الفریق العامل على ممثلة كندامنح اقترا بناء علىو  - 147
ٕلتفاوض وال تخل بحقوق األطراف في إدخال تعدیالت واضافات ل تخضعمشروع البروتوكول تنص على أن الوثیقة لم 

  .أخرى على النص
لم یتم  (UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.3)ر مؤتمر األطراف مشروع المقرر المقدم لنظبأن وبناء على الفهم   - 148

 هإدراج، تمت الموافقة على ة من الفریق العامل لمؤتمر األطرافعتبر أداأو الموافقة علیه، وأنه یل تام كبشمناقشته 
  .في التقریر الحالي باعتباره المرفق الثاني

 انر الرئیسّول عند اإلشارة إلیه في الوثیقة، ذك اسم البروتوكإزاء عنه ممثل كولومبیا بوردا على شاغل أعر  - 149
  .سم الصك لم یتقرر بعد المشاركین بأن اانالمشارك

 مشروع في دیباجة السادسةوقال ممثل مصر، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إنه فیما یتعلق بالفقرة   - 150
أو بشأن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة لدولیة ، ینبغي أال تخل بالمعاهدة ا(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.3)المقرر 

كلمة قبل " یجوز"ولذلك اقترح إضافة كلمة .  بدورها الحالي والمستقبلي بخصوص أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي
  .في هذه الفقرة" تلعبه"

   ناغویا-خطة عمل كالي
 من أجل الوصول الذي ما زالت هناك حاجة إلیه كمیة العملباه المشاركین إلى تان وجه الرئیسان المشاركانو  - 151

 -خطة عمل كاليمشروع  إلى المشاركین اقدموإلى نتائج قابلة للتنفیذ وبالحاجة إلى بناء التوعیة واإلرادة السیاسیة، 
من رئاسة مؤتمر األطراف الحالیة خطة أعدت بالتشاور الوثیق وبدعم والحظ الرئیس المشارك هودجز أن ال.  ناغویا

وتشمل العناصر الحالیة للخطة األولیة .  ة في مكتب مؤتمر األطرافءالقادمة وأنها قد تعرضت لمناقشة مطولة وبناو
 مستأنفجتماع قالیمیة للرئیسین المشاركین، وااجتماعین ألصدقاء الرئیسین المشاركین واجتماعین للمشاورات األ

 وبغیة اإلبقاء على ،جمیع األطراف فیها شتركی نیة ولونظرا ألن االجتماعات ستكون غیر رسم.  للفریق العامل
 إعادة عقد االجتماع التاسع للفریق العامل مهمالوضوح والشفافیة في المفاوضات، قال الرئیسان المشاركان إنه من ال
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اك الشترفرصة المندوبین االمعني بالحصول وتقاسم المنافع قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف من أجل إعطاء 

 الفریق العامل المعني بالحصول ستأنفوبناء علیه، وشریطة توافر التمویل، سی.  في الموافقة النهائیة على العمل
  .تشرین األول/ أكتوبر15 إلى 13وتقاسم المنافع عمله في ناغویا من 

موعات اإلقلیمیة ومن أجل تیسیر التنظیم الفعال لالجتماعات األقالیمیة، دعا الرئیس المشارك هودجز المج  - 152
 ه ینبغي تسمیةوأضاف أن.  نیسان/ أبریل16 أقصاهي، ولكن في موعد ل، إن أمكن في كاممثلیها العشرةإلى ترشیح 

  .، حسب الحالةفراداأل وذكر أسماءالبلدان 
  .شفافیة العملیةٕازاء  االجتماعات وتعددهم إزاء شواغلوأعرب بعض المندوبین عن   - 153
ّسیك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، ذكر المشاركین ّوذكر ممثل المك  - 154

 أشكالالمهم أیضا استعمال  وأضاف أنه من.  بأن اإلرادة السیاسیة هي أكثر أهمیة من عدد االجتماعات المعقودة
 ناغویاون كالي بیت بین الدورات ن جمیع االجتماعاإ قالو.  المفاوضات للسماح بأكبر قدر ممكن من المشاركة

 عمله أنفن االجتماع التاسع للفریق العامل ینبغي أن یستٕااوض ولیس تبادل وجهات النظر وفینبغي أن تركز على الت
ٕوأضاف أنه ینبغي زیادة الشفافیة خالل الفترة بین الدورات واعداد .  قبل شهور من االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

وقال إن التنسیق الداخلي بین المجموعات اإلقلیمیة یعتبر .   كافیة بعد كل اجتماع فیما بین الدوراتبتفاصیلتقاریر 
ه ألمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي فضال إمتنانوأعرب الممثل عن .  أیضا عنصرا حیویا إلحراز تقدم في المفاوضات

كانون الثاني /اإلقلیمیة المنعقدة في بنما في ینایرعن برنامج األمم المتحدة للبیئة على دعمهما خالل المشاورات 
وذكر أنه بالنسبة للمشاورات األقالیمیة، رشحت مجموعة أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي البلدان .  2010
  .كوبا، هایتي، دومینیكا، سانت لوسیا، المكسیك، البرازیل، بیرو، كولومبیا، األرجنتین وكوستاریكا: التالیة
 إن التكلیف الصادر للفریق العامل هو صیاغة ،وقال ممثل أوغندا، متحدثا بالنیابة المجموعة األفریقیة  - 155

والتفاوض حول البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع، غیر أنه حتى اآلن لم یركز الفریق العامل إال على 
اء تعدد االجتماعات والصعوبات التي قد یثیرها وأضاف أن المجموعة تشعر بالقلق إز.  الصیاغة بدال من التفاوض

لفریق العامل لفترة لة المستأنفواقترح عقد الدورة .  ذلك لبعض المندوبین للمشاركة في جمیع االجتماعات المقترحة
لرئیسین المشاركین تجنب تنظیم أي اجتماعات في شهر لوذكر أنه ینبغي .  سبعة أیام متتالیة من المفاوضات

لسماح بوقت كاف للمشاورات اإلقلیمیة والوطنیة، والسماح للمندوبین بطلب التأشیرات، فضال عن اإلبالغ ل آیار/مایو
د فة إلى ذلك، قال إنه ال ینبغي عقوباإلضا.  خالل نفس الشهرینبغي تنظیم اجتماعین ال الوطني واإلقلیمي، وأنه 

  .ئیة، ألن عددا من المندوبین یشترك في كال االجتماعیناالجتماعین بالتوازي مع اجتماعات بروتوكول السالمة األحیا
وقال ممثل جزر كوك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة آسیا والمحیط الهادئ، إن االقتراح القائل بأن الدورة   - 156

مر  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف وبالتوازي مع اجتماع مؤتعلى هامشة لالجتماع التاسع للفریق العامل المستأنف
 داخل المجموعة وفود مشاكل للثیرسیقرطاجنة للسالمة األحیائیة األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

الذین یرتدون قبعات تمثل المسائل المتعلقة بالتنوع البیولوجي في بلدهم، وبالتالي لن یتمكنوا من المشاركة الفعالة 
أضاف أنه من أجل معالجة شواغلهم على نحو سلیم، ینبغي عقد و.  ل متوازنة بشأن مشروع البروتوكویجةوضمان نت

آسیا والمحیط الهادئ مجموعة قال إن و.   للفریق العامل بطریقة مفتوحة وشفافة وشاملةأنفاالجتماع التاسع المست
 إلبالغ عواصم  للفریق العامل قبل الوقت المقترح من أجل إعطاء األطراف وقتاالمستأنفعقد االجتماع التاسع تقترح 
 وأن یتم عقده في عدد مناسب من األیام لضمان ، قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافالسلیمنحو ال  علىاكل منه
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.   الفریق العامل اجتماعه لمدة سبعة أیامأنفینبغي بالتالي أن یستوأضاف أنه .  على نحو سلیمإجراء المفاوضات 

مالي الدعم تقدیم بعض الها لألطراف التي تعهدت بإمتنانأعربت عن الهادئ آسیا والمحیط وأخیرا، ذكر أن مجموعة 
  .األطراف التي تستطیع القیام بذلك إلى تقدیم بعض الدعم إلنجاح البروتوكولتدعو و

 عمل الفریق العامل من أجل ستئنافالاء األولویة عطإنه بشرط توافر التمویل، ینبغي إوقال ممثل سویسرا   - 157
ي مفاوضات ملموسة بدال من المشاورات غیر الرسمیة مع مشاركة محدودة من أجل ضمان عملیة واضحة االشتراك ف

 یعقد نینبغي إال  للفریق العامل المستأنفوباإلضافة إلى ذلك، ذكر أن االجتماع .  وشفافة وشاملة وضمان الشرعیة
وكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة من أجل بالتوازي مع اجتماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروت

  .إن حكومته مستعدة لتقدیم موارد مالیة لدعم عمل الفریق العاملوقال .  السماح بالمشاركة التامة
 لمدةٕوقالت ممثلة أسترالیا إنه من المهم مواصلة المفاوضات المستندة إلى النص وان وفدها یفضل اجتماع   - 158

.   جمیع األطراف المعنیةلمشاركین كانت مفیدة ولكنها لم تضماعات أصدقاء الرئیسین اوأضافت أن اجتم.  سبعة أیام
موسع  شكل فيقالیمیة للرئیسین المشاركین أوقالت إن عقد اجتماعات ألصدقاء الرئیسین المشاركین واجتماعات 

(plus) ، حالیمثلربما .  
النتهاء من صیاغة البروتوكول بنجاح في غضون اوقال ممثل االتحاد األوروبي إنه من أجل الوصول إلى   - 159

من العملیة، من الحالیة وأضاف أنه في المرحلة .  الموعد النهائي المتفق علیه، هناك حاجة إلى مزید من المفاوضات
ویعتقد االتحاد األوروبي أیضا أن األطراف ستستفید من .  الحیوي إجراء المفاوضات على نحو شامل وشفاف

 هذه المشاورات على تالمشاورات، سواء تمعقد ، مثل يتفاوضغیر  في شكلة مفتوحللمسائل الاستكشاف حلول 
وأضاف أنه في حالة إجراء المشاورات، سیكون من .  ثناء التحضیر لجلسات التفاوضأالمستوى اإلقلیمي أو في 

  .المفید جدا إعداد تقاریر عن المناقشات التي دارت فیها
تحدثا بالنیابة عن مجموعة أوروبا الوسطى والشرقیة، إنه من األهمیة الكبرى تنظیم وقال ممثل صربیا، م  - 160

لفریق العامل لتاسع لجتماع االٕ، ومشاورات إقلیمیة وأقالیمیة واعادة عقد این المشاركیناجتماع واحد ألصدقاء الرئیس
أوروبا البلدان داخل مجموعة  نه مع األخذ في الحسبان أن معظمقبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، غیر أ

 قرطاجنة للسالمة بروتوكولألطراف في  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لستشارك في اجتماعالوسطى والشرقیة 
لفریق العامل، الذي ینبغي أن یكون لمدة لمستأنف لاجتماع لال، فمن المهم إعادة النظر في التواریخ المقترحة األحیائیة

  . أیام10
الجتماعات غیر الرسمیة، ینبغي افكرة عقد مزید من ا إنه بالرغم من أن وفدها یقبل  ممثلة نیوزیلندوقالت  - 161

وشكرت أیضا الرئیسین المشاركین لمحاولتهما عقد اجتماعات تنتهي .  تخصیص أقصى قدر من الوقت للمفاوضات
  .هاتم عاصاستشارة من وفودتمكین اللاألسبوع نهایة خالل األسبوع بدال من عطلة 

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

بأن  میل إلى االعتقادوأضاف أن الهند ت.   بالفعلیتراجع ، قد بدأمي المستوى المفاهیعلى مثل المناقشات ،الممارسات
وذكر أن الهند ترى .   المفاوضات المستندة إلى النص داخل الفریق العاملمن خالل بدءإال  تملن ی جدي تقدم أي

ل إنه من هذا وقا.  اوضفأنه سیكون من األفضل إجراء عملیة تشاركیة بالكامل حتى تمتلك جمیع األطراف عملیة الت
 العاشر لمؤتمر األطراف بوقت یجري الفریق العامل المفاوضات قبل االجتماعأن سیكون من األفضل المنظور، 
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 عدد اجتماعات بخفض توفیره یمكنقدرا كبیرا من األموال أن  الهند رىٕواذا كان التمویل یمثل مشكلة، ت.  كاف

ولكي ینجح االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، هناك .  األقالیمیةواجتماعات المشاورات المشاركین أصدقاء الرئیسین 
ل لى النص قبتستند إحاجة إلى عقد اجتماع یتسم بالشفافیة والشمولیة الكاملة للفریق العامل إلجراء مفاوضات 

  .اجتماع مؤتمر األطراف بوقت كاف
لى النص تعتبر ضروریة ولكن المستندة إ وقال الرئیسان المشاركان، بعد تبادل اآلراء هذا، إن المفاوضات  - 163

وأوضح الرئیس المشارك أیضا أن المشاورات األقالیمیة للرئیسین .  اإلرادة السیاسیة ما تزال هي األخرى حاسمة
الرئیسان المشاركان وأحاط .  المشاركین كان الغرض منها أن تكون جلسات للمفاوضات، ولیس للمناقشات فحسب

 الفریق العامل اعتبر أن إتاحة وقت أكدا أنا حول توقیت االجتماعات ووتیرتها، وعرب عنهعلما بالشواغل التي أ
  ولذلك اقترح أن تتكون .التكلیف الصادر إلیهالعنصر األكثر أهمیة لبلوغ یعد داخل الفریق العامل ككل للمفاوضات 

سین المشاركین، واجتماع واحد على األقل خریطة الطریق إلى ناغویا من اجتماع واحد لمدة ثالثة أیام ألصدقاء الرئی
، على أال یعقد أیهما في عطلة نهایة األسبوع وفي مكان ین المشاركینلرئیسلمدته خمسة أیام للمشاورات األقالیمیة 

وأخیرا، فإن االجتماع المستأنف للفریق العامل سیستمر لمدة سبعة أیام مع تخصیص یومین .  یؤكد فیما بعد
  .غیر أن توقیت هذا االجتماع هو رهن بتوافر التمویل وتأكید االنعقاد.  لرسمیة قبل االجتماعللمشاورات غیر ا

قال ممثل أوغندا، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إن هناك دعوة واضحة الستئناف المفاوضات   - 164
یمیة للرئیسین المشاركین، فإن التكلیف ٕالجامعة، واذا اختار الفریق العامل أن یعقد اجتماعا آخر للمشاورات األقال

  .لى النصتستند إالصادر لهذا االجتماع ینبغي أن یكون إجراء مفاوضات 
 ینللرئیس" plus"أعرب ممثل االتحاد األوروبي عن شكوك وفده بخصوص شكل المشاورات األقالیمیة   - 165

توازي مع اجتماع مؤتمر األطراف العامل ، وكذلك بعض الشواغل إزاء عقد اجتماع الفریق العامل بالینالمشارك
  .كاجتماع لألطراف في بروتوكول السالمة األحیائیة

 أسترالیا إنه في حالة عقد المشاورات األقالیمیة للرئیسین المشاركین، ینبغي أن تكون هذه في ة ممثلتوقال  - 166
  .للسماح بالحصول على مشورة إضافیة من الخبراء" plusمشاورات "شكل 
ّوذكر الرئیسان المشاركان المشتركین، بعد أن أحاطا علما بالشواغل التي تم اإلعراب عنها في المداخالت،   - 167

ومن شأن .  أیلول یتوقف على التمویل وعلى توافر مواعید لالجتماع/بأن استئناف عمل الفریق العامل في سبتمبر
  .مناطق في موقف ضعیفقد یضع بعض الف، مزید من التوسیع لشكل المشاورات األقالیمیة

لفریق العامل من مستأنف لعلى اجتماع فقط وأكد ممثل أوغندا الخیار المفضل للمجموعة األفریقیة للتركیز   - 168
  .أجل تحقیق أفضل استعمال للتمویل المحدود

طراف في واقترح ممثل االتحاد األوروبي عقد اجتماع للفریق العامل في عطلة نهایة األسبوع بین اجتماع األ  - 169
  .ضمن األیام المخصصة لمؤتمر األطرافواحد بروتوكول السالمة األحیائیة ومؤتمر األطراف وكذلك في یوم 

االجتماع العاشر وقرطاجنة بروتوكول في  األطراف اجتماع ممثل أوغندا أن عطلة نهایة األسبوع بین ذكرو  - 170
  .ة للمشاورات اإلقلیمیةمخصصفي االتفاقیة مؤتمر األطراف ل

 وأكد أنه إن ،وقدم األمین التنفیذي للمشاركین شرحا موجزا لسیناریوهات التكالیف لمختلف أنواع االجتماعات  - 171
  .لفریق العامل سیعقد في ناغویا قبل مؤتمر األطرافلمستأنف لجتماع االلم یتاح التمویل، فإن ا
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ألفریقیة للتركیز فقط على عقد اجتماع مستأنف وأید ممثال أسترالیا واالتحاد األوروبي اقتراح المجموعة ا  - 172

  . وأشارا إلى أن التمویل مسألة ذات أولویة؛للفریق العامل، رهنا بتوافر التمویل
وبعد هذه المداخالت، طرح الرئیسان المشاركین اقتراحا جدیدا على المشاركین ینص على أنه رهنا بتوافر   - 173

االجتماع التاسع للفریق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع سیستأنف عمله التمویل وتأكید التواریخ المحددة، فإن 
 أیام مع تخصیص یومین للمشاورات اإلقلیمیة 7حزیران في مونتلایر، في شكل اجتماع لمدة /في نهایة شهر یونیو

 أثناء مرحلة مافي ن مفیدا إذا رؤي أنه سیكو یعقد اجتماع ألصدقاء الرئیسین المشاركینسو.  واألقالیمیة غیر الرسمیة
  .الفترة المتبقیة بین الدورات

 للفریق المستأنفحكومته تمویل االجتماع عرضت   بعد مشاورات مع عاصمة بلده، إنهوقال ممثل الیابان  - 174
  .العامل
ن ه إزاء التداخل المحتمل مع االجتماع الثالث لمجموعة أصدقاء الرئیسیشواغلوأعرب ممثل مالیزیا عن   - 175

المشاركین المعنیة بالمسؤولیة والجبر التعویضي في سیاق بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، المقرر عقده في 
  .حزیران/یونیو
أهمیة المفاوضات وحاولت تیسیر على ت شددوقال ممثل ألمانیا إن رئاسة االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف   - 176

ة للعمل مع الرئیسین المشاركین ومع األمانة إلیجاد طرائق مناسبة للوصول إلى العملیة بتقدیم اقتراح، ولكنها مستعد
  .لمفاوضاتل إیجابیة ةجینت

وقال ممثل نامیبیا، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، إن النص الحالي یحتوي على بعض المسائل   - 177
وضیح المجاالت التي لم یتفق علیها من أجل إعطاء ولذلك، فمن المهم بصورة حاسمة ت.  التي لم یتم االتفاق علیها

طلب إلى األمانة الشروع في العمل وفقا ُواقترح أن ی.  خلفیة لزیادة التفاهم وتمهید السبیل نحو إیجاد حلول ممكنة
ایا تحلیل مجاالت عدم االتفاق في النص الحالي بهدف إیجاد حلول بدیلة وتحلیلها من زو) أ( :لشروط التكلیف التالیة

ٕجانب المقدم، والى أي ) 2(جانب المستخدم و) 1(كیف یمكن للحلول البدیلة أن توفر الیقین القانوني عند : ثالث
وأضاف أن الدراسة ینبغي أن تبحث أیضا في إمكانیة أن یقدم .  للبدائل أن توفر إمكانیة اإلنفاذ القانونيیمكن مدى 

ینیة إلبرام شروط متفق علیها بصورة متبادلة وقیامهم بالفعل مشروع البروتوكول حوافز لمستخدمي الموارد الج
استكشاف اإلمكانیات والوسائل للحصول على ) ب(بالحصول على جزء عادل ومنصف من المنافع الناشئة عنها؛ 

، بما  التنوع البیولوجيالمعلومات والرصد والتتبع بخصوص المواد خارج الموقع الطبیعي والحیازات قبل بدء نفاذ تفاقیة
) ج(الجرثومیة، والخیارات المحتملة لترتیبات تقاسم المنافع؛ والمجموعات  وباتاتالنفي حدائق مجموعات في ذلك ال

استكشاف السبل الممكنة لتأمین تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقلیدیة المتاحة بصورة عامة والمرتبطة 
  .بالموارد الجینیة

لمشارك هودجز إن الدراسات ستجرى إذا توافر التمویل ولكن أولویة تخصیص الموارد ستكون وقال الرئیس ا  - 178
، حسب الرغبة القویة التي أعربت عنها أفریقیا وجمیع المناطق األخرى، باإلضافة إلى الرئیسین للمفاوضات

  .المشاركین للفریق العامل
لطریق المتفق علیها، والتي تتكون من اجتماع  ملخصا لخریطة ازج هودوقدم بعد ذلك الرئیس المشارك  - 179
ومكان  االجتماع تواریخ تخضعو.  حزیران/ للفریق العامل مدته سبعة أیام یعقد في مونتلایر في نهایة یونیوأنفمست
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  وقد اختتم هذا .اجتماع مجموعة أصدقاء الرئیسین المشاركینتواریخ  وكذلكلتمویل تأكید باإلضافة إلى الانعقاده ل

ند من جدول األعمال مع إبراز الرئیسان المشاركان مرة أخرى الحاجة إلى تولید زخم سیاسي إضافي مع التركیز الب
  .على أهمیة التفاوض

   شؤون أخرى   - 4البند 

ة لالجتماع، المنعقدة في بعلسة العامة الساج من جدول األعمال في ال4 بالبحث البند الفریق العاملتناول   - 180
الفریق العامل المعني یرسل  على أن ،نو المشاركووافق الرئیس المشارك هودجز، واقترح.  2010ر آذا/ مارس28

بالحصول وتقاسم المنافع رسالة واضحة إلى مؤتمر األطراف بخصوص الحاجة إلى ضمان تغطیة الخطة 
  .األهداف الثالثة لالتفاقیة بطریقة متوازنة االستراتیجیة لالتفاقیة للسنوات القادمة

 ده الفریق العامل واعتم نصا یحتوي على شكر وتقدیر لحكومة وشعب كولومبیاان المشاركانوقدم الرئیس  - 181
(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.4)  .ویرد النص المعتمد في المرفق الثالث بهذا التقریر.  

   اعتماد التقریر   - 5البند 

 28جلسة العامة السادسة لالجتماع، المنعقدة في اعتمد التقریر الحالي، على النحو المعدل شفهیا، في ال  - 182
  .(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.1)، على أساس مشروع التقریر الذي أعده المقرر 2010آذار /مارس
المقدم من الرئیسین أن الفریق العامل وافق على إرفاق مشروع البروتوكول إلى  الرئیسان المشاركان أشارو  - 183

عتباره المرفق األول، مع إضافة حاشیة لتوضیح أن النص، الذي لم یتم التفاوض تقریر االجتماع باب المشاركین
بشأنه، یعكس جهود الرئیسین المشاركین لصیاغة عناصر مشروع البروتوكول وال یخل بحقوق األطراف في تقدیم 

  .مزید من التعدیالت واإلضافات على النص
جتماع في مقر األمانة ال ااستئنافطة تأكید توافر األموال، ووافق الفریق العامل على تعلیق االجتماع، وشری  - 184

  فیما بعد، من أجل االنتهاء من المفاوضات على أساس المرفق األولؤكدفي مونتلایر لمدة سبعة أیام في تاریخ ی
  .بالتقریر الحالي

  .، وتایلند، نیوزیلندا، مالیزیاوأدلى ببیانات ممثلو كندا، االتحاد األوروبي، جمهوریة إیران اإلسالمیة، الیابان  - 185
   اختتام االجتماع    - 6البند 

، أدلى ببیانات ممثلو 2010آذار / مارس28الجتماع، المنعقدة في لجزء األول من اوفي الجلسة الختامیة ل  - 186
  .المجموعات اإلقلیمیة

لعمل على هذه المسائل التي وحث ممثل مالوي، متحدثا بالنیابة عن المجموعة األفریقیة، الحكومات على ا  - 187
وقال إن المجموعة مستعدة للتفاوض حول البروتوكول .  لم تسمح للفریق العامل بالوصول إلى نتیجة ناجحة في كالي

 التكلیف الصادر عن مؤتمر األطراف، فضال عن النداء من مؤتمر القمة ٕانجازفي روح من العدالة والمرونة و
  .الجمعیة العامة بخصوص النظام الدوليالعالمي للتنمیة المستدامة ومن 

بي، إن األطراف  الكاریمنطقة البحروقال ممثل المكسیك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة أمریكا الالتینیة و  - 188
  .إرادة سیاسیةتحتاج إلى بناء 
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اهم في نافع یسم إن تقاسم ال،زر كوك، متحدثا بالنیابة عن مجموعة آسیا والمحیط الهادئجوقال ممثل   - 189

 في معا سفرلى الع وحث جمیع األطراف ، الفقرلحد من وطأةالتنمیة المستدامة في البلدان النامیة، بما في ذلك ا
  .الطریق إلى ناغویا

متحدثا بالنیابة عن مجموعة البلدان ذات التنوع البیولوجي الشدید في بیانه الختامي، قال ممثل مالیزیا و  - 190
 على أساس تنظیم الجلساتكیفیة تعاني من نقص التماسك بسبب فقدت صوتها ومجموعة  إن ال،المتقاربة التفكیر

وأضاف أن البلدان ذات التنوع البیولوجي الشدید المتقاربة التفكیر كمجموعة، .  مجموعات إقلیمیة لألمم المتحدة
لت أن و المنافع، وحاعملت بشكل بالغ الفاعلیة منذ وضع شروط تكلیف الفریق العامل المعني بالحصول وتقاسم

 من بأنهأیضا ّوذكر المشاركین .  تلعب دورا مهما وهي تأمل في أن تتمكن من أن تتحدث كمجموعة مرة أخرى
فبالنسبة للمستخدمین، یجب وضع معاییر متماسكة .   بین المستخدمین والمقدمینالضروري الحفاظ على التوازن
ولذلك، .   التوازنذلك  وقال إن نص مشروع البروتوكول یعكس .ینالمتثال المقدمٕللحصول وایجاد تدابیر مالئمة 

 تدابیرفمما یثیر القلق أن تتحدث األطراف حول الحاجة إلى تعزیز متطلبات الحصول بدون اإلشارة إلى وضع 
عة وذكر أنه من األمور الحاسمة الحفاظ على التوازن وعلى األساس الذي یشارك المجمو.  مالئمة وفعالة لالمتثال

، لكي تدخل تهین بأن یدركوا أنه من المهم لمجموعجمیع المعنیوناشد .  في المفاوضات حول نظام دولي استنادا إلیه
  .، بما في ذلك متطلبات اإلفصاح ونقاط التفتیشفي المفاوضات، أن تحصل على تدابیر امتثال مالئمة

سطى والشرقیة، من جدید على التزام المجموعة وأكد ممثل صربیا، متحدثا بالنیابة عن مجموعة أوروبا الو  - 191
  .اعتماد صك ملزم قانونا في االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافب

، األمانة وحكومة كولومبیا على  ودوله األعضاءوشكر ممثل إسبانیا، متحدثا بالنیابة عن االتحاد األوروبي  - 192
اعتماد البروتوكول في بٕاالتحاد األوروبي وارادته السیاسیة وأكد من جدید على التزام .  حرارة الترحیبجهودهما وعلى 

  .آذار/ مارس15لنتائج مجلس وزراء البیئة المنعقد في ناغویا وفقا 
وقال ممثل الیابان إنه بینما تستعد الیابان لمؤتمر األطراف القادم، فإن حكومته تعترف بالعمل الشاق الذي   - 193

، وحث الفریق العامل على الحفاظ على  على ذلكجتماع الحالي وتقدم لها الشكرقامت به حكومة كولومبیا لتنظیم اال
  .الزخم الحالي

أن تتمكن األطراف من في  عن أمله ممثل المنتدى الدائم للشعوب األصلیة المعني بالتنوع البیولوجي أعربو  - 194
المعارف و لهذه الموارد الطابع الذي ال ینفصم التأكید على أهمیة العالقة بین الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة وعلى

  .للمجتمعات األصلیة والمحلیة في صیاغة البروتوكول
الشعوب األصلیة المعنیة بالتنوع البیولوجي الحكومة الكولومبیة والشعوب من وشكرت ممثلة شبكة النساء   - 195

: في الحسبان أثناء المفاوضات، وهيوالحظت أن بعض شواغل الشعوب األصلیة لم تؤخذ .  األصلیة في المنطقة
ي للمرأة، واالعتراف ساساإلشارة إلى إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة، واالعتراف بالدور األ

سبقة عن مبالطابع الجماعي للمعارف التقلیدیة، وأهمیة وجود شهادة دولیة لالمتثال تشمل معلومات عن الموافقة ال
 علیها بصورة متبادلة من المجتمعات األصلیة والمحلیة، وأهمیة بناء القدرات المناسبة للنساء من متفقالشروط العلم و

  .الشعوب األصلیة
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وشدد ممثل المجتمعات المحلیة على الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة للمجتمعات المحلیة في عملیات   - 196

  .اتفاقیة التنوع البیولوجي
 امتنان نحو البلد عربوا عنه منأما االزار مخییا، ممثلة كولومبیا، المشاركین على وشكرت السیدة یادیر س  - 197

  . عملیة اعتماد صك ملزم قانونا في ناغویانحو األكید بلدها التزاموالمنطقة، وأعربت عن 
بلدان ، بما في ذلك الشاركوا في عقد هذا االجتماع الذینوشكر السید أحمد جغالف، األمین التنفیذي، كل   - 198

ن على اركان المشاالمانحة على مساهماتها المالیة، وحكومة كولومبیا لدعمها هذا االجتماع وتفانیها إلنجاحه، والرئیس
  . شاقما بذلوه من عملوقة وموظفي األمانة على رمقیادتهما الم

ي أحرزت في كالي، اتهما الختامیة، الخطوة الكبیرة إلى األمام الت المشاركان، في مالحظ الرئیسانذكرو  - 199
 مشروع بروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع إعدادل خاص كالجدیر بالذكر بشبو.  بفضل تفاني جمیع المشاركین

وقاال إنه في غیاب هذه الخطوة الحاسمة، لن یكون من .  حقیقي وملموسوهذا إنجاز .  دمن أجل توزیعه فیما بع
 الرئیسان المشاركان تأكید التزامهما للفریق العامل  وأعاد. نجاح هذا المؤتمرالممكن اعتماد البروتوكول في ناغویا أو 

  .نهائیة في االجتماع التاسع المستأنف للفریق العاملمفاوضات ب القیام اآلن في بالغ الاوأعربا عن اهتمامهم
 المفتوح العضویة لعاملم الجزء األول من االجتماع التاسع للفریق ااختتوبعد تبادل المجامالت المألوفة،   - 200

  .2010آذار / مارس28 مساء یوم األحد 7:45المخصص للحصول وتقاسم المنافع في الساعة 
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  المرفق األول

  مشروع بروتوكول منقح بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف
  †بیولوجيالتنوع الاتفاقیة ب ملحقللمنافع الناشئة عن استخدامها ال

  ، في هذا البروتوكولإن األطراف
  ،"االتفاقیة" أطرافا في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، المشار إلیها فیما بعد باسم بوصفها

واحد من األهداف   أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیةإذ تشیر إلى
  ة،الثالثة الرئیسیة لالتفاقی

 من االتفاقیة بشأن الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع الناشئة عن 15 المادة إلى ٕواذ تشیر كذلك
  استخدامها،

ّواذ تسلم لبناء قدرات إجراء ، وذلك  بالمساهمة المهمة التي یقدمها للتنمیة المستدامة نقل التكنولوجیا والتعاونٕ
  ،19 و16فة قیمة إلى الموارد الجینیة في البلدان النامیة، وفقا للمادتین البحوث والقدرات اإلبتكاریة من أجل إضا

 الصادر عن مؤتمر األطراف الذي اعتمد بموجبه مبادئ بون التوجیهیة بشأن 6/24 المقرر ٕواذ تشیر إلى
  الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

جوهانسبرغ، ( خطة التنفیذ التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة  إلىٕواذ تشیر كذلك
للتفاوض، ضمن إطار االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، مع مراعاة "، التي دعت إلى العمل، )2002أیلول /سبتمبر

 والمنصف للمنافع الناشئة عن مبادئ بون التوجیهیة، من أجل وضع نظام دولي لتعزیز وضمان التقاسم العادل
  ،"استخدام الموارد الجینیة

ّواذ تسلم  بأهمیة الموارد الجینیة لألمن الغذائي، والصحة العامة، وحفظ التنوع البیولوجي، والتخفیف من تغیر ٕ
  المناخ والتكیف معه،
لوجي واستخدامه بالدور المحتمل للحصول وتقاسم المنافع في المساهمة نحو حفظ التنوع البیوٕواذ تعترف 

  المستدام، والقضاء على الفقر، والتنمیة المستدامة، وبالتالي المساهمة في تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة،
من منظور اتصالها بالحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة ) ي(8 المادة ٕواذ تشیر إلى

  عن استعمال هذه المعارف،والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
 بالصلة بین الحصول على الموارد الجینیة، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ٕواذ تعترف
  استخدام هذه الموارد،

                                                            
عكـس جهـود الرئیـسین المـشاركین لـصیاغة عناصـر مـشروع البروتوكـول، وهـي هذه الوثیقة، التي لم تعرض للتفاوض، ت   †

ُوینبغــي أن تقــرأ هــذه الوثیقــة بــالتالزم مــع صــلب . ال تخــل بحقــوق األطــراف فــي إدخــال تعــدیالت أو إضــافات أخــرى علــى الــنص
اســم المنــافع، المنعقــد فــي كــالي التقریــر، الــذي یعكــس آراء األطــراف أثنــاء االجتمــاع التاســع للفریــق العامــل المعنــي بالحــصول وتق

  .بكولومبیا
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ّواذ تسلم  بأهمیة توفیر الیقین القانوني فیما یتعلق بالحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف ٕ
  ن استخدامها،للمنافع الناشئة ع

ّواذ تسلم كذلك  بأهمیة تعزیز المساواة في التفاوض لوضع شروط متفق علیها بصورة متبادلة بین مقدمي ٕ
  الموارد الجینیة ومستخدمیها،

ّواذ تسلم  بأن الصكوك الدولیة المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع ینبغي أن تساند الواحدة منها األخرى من ٕ
  ة،أجل تحقیق أهداف االتفاقی

   مواصلة دعم التنفیذ الفعال ألحكام الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقیة،وتصمیما منها على
ّواذ تسلم  بتنوع ظروف ملكیة المجتمعات األصلیة والمحلیة للمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة ٕ
  وحیازتها وتطویرها،

یة والمحلیة في الموارد الجینیة وما یرتبط بها من  الحقوق القائمة للمجتمعات األصلٕواذ تأخذ في الحسبان
  معارف تقلیدیة،

أنه في أثناء الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة، یحق ٕواذ تضع في اعتبارها 
یة، حسب ٕللمجتمعات األصلیة والمحلیة، بما یتمشى وقوانینها، وقوانینها العرفیة، وبروتوكوالتها واجراءاتها المجتمع

  .اإلقتضاء، تحدید الحائزین الشرعیین للمعارف داخل مجتمعاتهم األصلیة والمحلیة
  :قد اتفقت على ما یلي

  1المادة 
  الهدف

یتمثل الهدف من هذا البروتوكول في ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
  . واالستخدام المستدام لمكوناتهالجینیة، بما یسهم في حفظ التنوع البیولوجي

  2المادة 
  استخدام المصطلحات

  :ألغراض هذا البروتوكول
   یعني مؤتمر األطراف في االتفاقیة؛"مؤتمر األطراف"  )أ(
تعني منظمة مكونة من دول ذات سیادة في منطقة معینة،  "منظمة التكامل االقتصادي اإلقلیمي"  )ب(

 لها حسب األصول ُصرح في المسائل التي ینظمها هذا البروتوكول، والتي ختصاصنقلت إلیها دولها األعضاء اال
  نضمام إلیه؛ه أو االالموافقة علیأو قبوله أو أو التصدیق علیه  التوقیع على هذا البروتوكول ،ًوفقا لنظامها الداخلي
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  3المادة 

  مجال التطبیق
 المتعلقة بالتنوع البیولوجي وعلى المنافع على الموارد الجینیة ضمن نطاق االتفاقیةیسري هذا البروتوكول 

ویسري هذا البروتوكول أیضا على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة . هذه المواردستخدام ا الناشئة عن
  .وعلى المنافع الناشئة عن استعمال هذه المعارف

  4المادة 
  التقاسم العادل والمنصف للمنافع

اشـــئة عـــن اســـتخدام المـــوارد الجینیـــة ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن معـــارف تقلیدیـــة بطریقـــة عادلـــة یـــتم تقاســـم المنـــافع الن  -1
ومنصفة مع الطرف المقدم لهذه المـوارد أو، عنـد اإلقتـضاء، مـع المجتمـع األصـلي والمحلـي الحـائز لهـذه المـوارد أو مـا 

  .یرتبط بها من معارف تقلیدیة
و تدابیر السیاسة، حسب االقتـضاء، بهـدف ضـمان التقاسـم العـادل تتخذ األطراف التدابیر التشریعیة واإلداریة أ  -2

والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیـة، بمـا فـي ذلـك المنـافع الناشـئة عـن المـشتقات المنتجـة مـن خـالل 
ة االســتخدامات تقنیــات مثــل التعبیــر، والتــضاعف والوصــف أو التــرقیم، مــع البلــد المقــدم لهــذه المــوارد، مــع مراعــاة قائمــ

ویقـــوم مــؤتمر األطـــراف العامــل كاجتمـــاع لألطـــراف . النموذجیــة للمـــوارد الجینیــة المنـــصوص علیهــا فـــي المرفـــق الثــاني
  .باستعراض هذه القائمة على أساس منتظم بغیة اإلبقاء علیها متمشیة مع التقدم العلمي والتكنولوجي

لجینیـة ومـا یـرتبط بهـا مـن معـارف تقلیدیـة علـى أسـاس شـروط یتم تقاسم المنافع الناشئة عـن اسـتخدام المـوارد ا  -3
ویجــوز أن . 19 و16 و15و) ي(8متفــق علیهــا بــصورة متبادلــة، بمــا فــي ذلــك حــسبما تــنص علیــه االتفاقیــة فــي المــواد 

تــشمل المنــافع منــافع نقدیــة وغیــر نقدیــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبیل المثــال ولــیس الحــصر، المنــافع المــذكورة فــي المرفــق 
  .ولاأل
تتخذ األطراف التدابیر التشریعیة واإلداریة أو تدابیر السیاسة، حسب االقتـضاء، بهـدف ضـمان التقاسـم العـادل   -4

والمنصف للمنافع الناشئة عـن اسـتخدام المعـارف التقلیدیـة المرتبطـة بـالموارد الجینیـة مـع المجتمعـات األصـلیة والمحلیـة 
  .9م المادة الحائزة على هذه المعارف، مع مراعاة أحكا

  5المادة 
  الحصول على الموارد الجینیة

عند ممارسة حقوقها السیادیة على مواردها الجینیة، یخضع الحصول على الموارد الجینیة للموافقة المسبقة   -1
  .عن علم للطرف المقدم لهذه الموارد، ما لم یقرر هذا الطرف خالف ذلك

  :یة واإلداریة أو تدابیر السیاسة، حسب االقتضاء، من أجل ما یليتتخذ األطراف ما یلزم من التدابیر التشریع  -2
أن تنص على الیقین القانوني والوضوح والشفافیة في متطلباتها الوطنیة بشأن الحصول وتقاسم   )أ(
  المنافع؛

  أن تنص على تسهیل الحصول على المعلومات وعلى كیفیة طلب الموافقة المسبقة عن علم؛  )ب(
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  قرار كتابي في التوقیت المناسب من سلطة وطنیة مختصة؛أن تنص على   )ج(
أن تنص على إصدار إذن أو شهادة معترف بها دولیا كدلیل على قرار منح الموافقة المسبقة عن   )د(

  علم؛
یعترف القانون الوطني، عند اإلقتضاء، بالحقوق القائمة للمجتمعات األصلیة والمحلیة في الموارد   )ه(

ٕالقبول واشراك هذه المجتمعات بصدد الحصول / الحقوق، ویحدد معاییر الموافقة المسبقة عن علمالجینیة ویؤكد هذه
  على مواردها الجینیة؛

ٕأن تضع قواعد واجراءات واضحة لإللزام بشروط متفق علیها بصورة متبادلة ووضعها في وقت   )و(
  :ویجب وضع هذه الشروط كتابة ویجوز أن تتضمن. الحصول

  ة المنازعات؛حكما لتسوی  )1(
  شروطا لتقاسم المنافع، بما في ذلك أي ملكیة لحقوق للملكیة الفكریة؛   )2(
  شروطا لالستخدام الالحق من جانب طرف ثالث، إن وجدت؛   )3(
  .شروطا بشأن التغییرات في النوایا، عند اإلقتضاء  )4(

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

على الطرف الذي یقرر إخضاع أو عدم إخضاع أي مورد من موارده الجینیة لمطلب الحصول على موافقة   -4
من االتفاقیة، أن یبلغ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بذلك، مع ) 5(15مسبقة عن علم بموجب المادة 

  .علومات مصاحبةأي م
   مكررا5المادة 

  الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة
تتخذ األطراف التدابیر التشریعیة واإلداریة أو تدابیر السیاسة، حسب االقتضاء، بهدف ضمان الحصول على 

قبول /المحلیة بموافقة مسبقة عن علمالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة التي تحوزها المجتمعات األصلیة و
  .ٕواشراك المجتمعات األصلیة والمحلیة، ویستند إلى شروط متفق علیها بصورة متبادلة

  6المادة 
  اعتبارات تتعلق بالبحث وحاالت الطوارئ

  :على األطراف القیام بما یلي، لدى إعداد وتنفیذ تشریعها الوطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع
لظروف لتسهیل وتعزیز وتشجیع البحوث المتعلقة بالتنوع البیولوجي، ذات األهمیة لحفظ تهیئة ا  )أ(

  التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته،
ٕوایالء االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ، بما في ذلك التهدیدات الخطیرة للصحة العامة أو األمن   )ب(

  .تشریع الوطنيالغذائي أو التنوع البیولوجي، وفقا لل
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  7المادة 

  المساهمة في الحفظ واالستخدام المستدام
تشجع األطراف المستخدمین والمقدمین على توجیه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة نحو حفظ 

  .التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام دعما ألهداف االتفاقیة
  8المادة 

   عبر الحدودالتعاون
 هذه تتعاون أطراف مجاورة، داخل إقلیم الموقع الطبیعي في التي توجد فیها نفس الموارد الجینیة في الحاالت  -1

تنفیذ هذا البروتوكول، من أجل ضمان أن تكون التدابیر المتخذة مساندة ألهدافه وال  بغیة ، حسب االقتضاء،األطراف
  .تتعارض معها

 بالموارد الجینیة بین مجتمعات أصلیة ومحلیة مختلفة في في حالة تقاسم نفس المعارف التقلیدیة المرتبطة  -2
عدة أطراف، تتعاون هذه األطراف، مع إشراك المجتمعات األصلیة والمحلیة المعنیة، بغیة تنفیذ هدف هذا 

  .البروتوكول
  أو
ینیة في الموقع أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الج/في الحاالت التي توجد فیها نفس الموارد الجینیة و  -1

الطبیعي داخل إقلیم أكثر من طرف واحد، تتعاون هذه األطراف، مع إشراك المجتمعات األصلیة والمحلیة المعنیة، 
  .عند اإلقتضاء، بغیة تنفیذ هدف هذا البروتوكول

  9المادة 
  المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة

لقوانین المجتمعات األصلیة ب هذا البروتوكول، االعتبار الواجب  تنفیذ التزاماتها بموجفي األطراف، تولي  -1
 ، حسب اإلقتضاء،لمجتمعات األصلیة والمحلیةالعرفیة، والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعیة للقوانین والمحلیة، وا

  .فیما یتعلق بالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة
بإنشاء آلیات إلبالغ المستخدمین لمجتمعات األصلیة والمحلیة المعنیة، ة لالفعالمشاركة ال األطراف، بتقوم  -2

المحتملین للمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة عن التزاماتهم بالحصول على هذه المعارف والتقاسم العادل 
  .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف

  :عم إعداد المجتمعات األصلیة والمحلیة لما یليعلى األطراف، حسب االقتضاء، د  -3
 معارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیةحصول على ال فیما یتعلق بالیةبروتوكوالت مجتمع  )أ(

  ؛والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف
التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  دنیا للشروط المتفق علیها بصورة متبادلة لضمان متطلبات  )ب(

  عن استخدام المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة؛
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 تعاقدیة نموذجیة لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد بنود  )ج(
  .الجینیة

معارف ما یرتبط بها من  للموارد الجینیة ومألوفام القید األطراف، لدى تنفیذها لهذا البروتوكول، االستخدُ تال  -4
  . وفیما بینهاالمجتمعات األصلیة والمحلیةداخل تقلیدیة وتبادلها 

 على اتخاذ جمیع للجمیعتشجع األطراف مستخدمي المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة المتاحة   -5
الحائزین  للدخول في ترتیبات عادلة ومنصفة لتقاسم المنافع مع التدابیر المعقولة، بما في ذلك العنایة الواجبة،

  .تلك المعارفل الشرعیین
  10المادة 

  نقاط االتصال الوطنیة والسلطات الوطنیة المختصة
وتقوم نقطة االتصال الوطنیة بإبالغ .  كل طرف نقطة اتصال وطنیة معنیة بالحصول وتقاسم المنافعیعین  -1

إجراءات الحصول على الموافقة بمعارف تقلیدیة ما یرتبط بها من أو / الموارد الجینیة ولحصول علىامقدمي طلبات 
السلطات الوطنیة المختصة، بالمسبقة عن علم والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، بما في ذلك تقاسم المنافع، و

فة تبادل المعلومات بشأن الحصول والمجتمعات األصلیة والمحلیة المعنیة وأصحاب المصلحة المعنیین، من خالل غر
  .وتكون نقطة االتصال الوطنیة مسؤولة عن عملیات االتصال باألمانة. وتقاسم المنافع

وتكون السلطات . یعین كل طرف سلطة وطنیة مختصة واحدة أو أكثر معنیة بالحصول وتقاسم المنافع  -2
الواجبة التطبیق، عن منح الوطنیة السیاسة تدابیر یة أو الوطنیة المختصة مسؤولة، وفقا للتدابیر التشریعیة أو اإلدار
 الموافقة المسبقة عن علم ىات المنطبقة للحصول علتطلبحق الحصول ومسؤولة عن اإلبالغ عن اإلجراءات والم

  .شروط متفق علیها بصورة متبادلةٕوابرام 
  .والسلطة الوطنیة المختصة للقیام بوظائف كل من نقطة االتصال ا واحدایجوز أن یعین طرف ما كیان  -3
، بأسماء وعناوین نقطة بالنسبة له هذا البروتوكول بدء نفاذ ال یتجاوز موعد كل طرف األمانة، في یبلغ  -4

وفي الحاالت التي یعین فیها طرف ما أكثر من سلطة أو . هلدیصة تخماالتصال والسلطة أو السلطات الوطنیة ال
ن مسؤولیة كل سلطة من عى األمانة، مرفقا بإخطاره معلومات ذات صلة سلطات وطنیة مختصة، علیه أن یرسل إل

 عن الموارد الجینیةمسؤولة  المعلومات، كحد أدنى، أي سلطة مختصة هذه بین، تینطبق األمروحیثما . هذه السلطات
أي تغییر في بلدیه أو الوطنیة  االتصال ةبأیة تغییرات في تعیین نقطفورا یبلغ كل طرف األمانة كما . المطلوبة

  .أسماء وعناوین أو مسؤولیات السلطة أو السلطات الوطنیة المختصة لدیه
 من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 4 األمانة المعلومات الواردة عمال بالفقرة تتیح  -5

  .المنافع
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  11المادة 

  ماتتقاسم المعلووغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
تبادل الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلیة غرفة بشأن معلومات التنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل   -1

 المعلومات المتعلقة بالحصول قاسموتعمل الغرفة كوسیلة لت.  من االتفاقیة18 من المادة 3المعلومات بموجب الفقرة 
  .تنفیذ هذا البروتوكول التي یتیحها كل طرفبذات الصلة بصفة خاصة، المعلومات توفر، و. وتقاسم المنافع

رفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم لغ كل طرف یتیحبدون اإلخالل بحمایة المعلومات السریة،   -2
بموجب هذا البروتوكول، فضال عن المعلومات المطلوبة عمال بالمقررات التي یتخذها ة المنافع أیة معلومات مطلوب

  :وتشتمل المعلومات على. مل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولمؤتمر األطراف العا
  السیاسة بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛تدابیر التدابیر التشریعیة واإلداریة و  )أ(
  الوطنیة المختصة؛) السلطات(معلومات عن نقطة االتصال الوطنیة والسلطة   )ب(
  .قرارات بمنح الموافقة المسبقة عن علم  )ج(

  :ز أن تتضمن المعلومات اإلضافیة ما یليویجو  -3
والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعیة، حسب القوانین العرفیة قوانین المجتمعات األصلیة والمحلیة، و  )أ(
   المطبقة داخل البلد فیما یتعلق بالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة؛اإلقتضاء،
   تعاقدیة نموذجیة؛بنود  )ب(
  ئق واألدوات المعدة لرصد الموارد الجینیة؛الطرا  )ج(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(

 تشغیل طرائق في ، في اجتماعه األول،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولینظر   -4
 ، ویتخذ قرارات بشأنها،تهاأنشطالمتعلقة بتقاریر الغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك 

  .ید االستعراض بعد ذلكوتبقى ق
  12المادة 
  لحصول وتقاسم المنافعلاالمتثال للتشریع الوطني 

األطراف تدابیر مالئمة وفعالة ومتناسبة لضمان أن الموارد الجینیة المستخدمة داخل والیتها القضائیة تتخذ   -1
ٕلمسبقة عن علم وانشاء شروط متفق علیها بصورة متبادلة، حسبما ینص للموافقة اوفقا تم الحصول علیها واستخدامها 

  . الجینیةلحصول وتقاسم المنافع للبلد المقدم للمواردللتشریع الوطني علیه ا
حاالت عدم االمتثال للتدابیر لمعالجة یة مالئمة وفعالة ومتناسبة قانونتتخذ األطراف تدابیر إداریة أو   -2

  .1المعتمدة وفقا للفقرة 
لموارد المقدم للبلد للحصول وتقاسم المنافع لتتعاون األطراف في حاالت االنتهاك المزعوم للتشریع الوطني   -3

  .الجینیة
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  13المادة 

   وتتبعه واإلبالغ عنهرصد استخدام الموارد الجینیة
خدام الموارد تتخذ األطراف، حسب االقتضاء، تدابیر لرصد است ،12 من المادة 1 تنفیذ أحكام الفقرة عند  -1

ومع مراعاة ، بما في ذلك الموارد الجینیة من المشتقات المنتجة من خالل التعبیر، والتضاعف والوصف، الجینیة
هذه وتشتمل .  قائمة االستخدامات النموذجیة للموارد الجینیة المنصوص علیها في المرفق الثاني بالبروتوكول الحالي

  :التدابیر على
  :ات اإلفصاح، بما في ذلك فيتطلبمتحدید  تفتیش وٕتحدید وانشاء نقاط  )أ(

  السلطة الوطنیة المختصة في البلد المستخدم؛  )1(
   العامة؛موال من األّ تمول البحوث التيمؤسسات  )2(
  الكیانات التي تنشر نتائج البحوث المتعلقة باستخدام الموارد الجینیة؛  )3(
  ؛الملكیة الفكریةمكاتب فحص   )4(
لمنتجات المشتقة من الموارد على ا الرقابیة أو التسویقیة ةتي تمنح الموافقالسلطات ال  )5(

  .الجینیة
 أو إصدار شهادة وقت إذن تفید بأنه تم منح نیةالبحسن ات اإلفصاح عن طریق تقدیم أدلة تطلبیجب الوفاء بم

  .5من المادة ) د(2الحصول وفقا للفقرة 
بتقاسم المعلومات عن تنفیذ الشروط المتفق علیها بصورة إلزام مستخدمي ومقدمي الموارد الجینیة   )ب(

  متبادلة، بما في ذلك من خالل متطلبات اإلبالغ؛
تشجیع مستخدمي ومقدمي الموارد الجینیة على استخدام أدوات اتصال فعالة من حیث التكالیف   )ج(

  . وتتبعهاالموارد الجینیة ونظم قائمة على االنترنت لرصد
، والمسجلة في غرفة تبادل 5من المادة ) د(2لشهادة الصادرة في وقت الحصول وفقا للفقرة یشكل اإلذن أو ا  -2

  .، تشكل شهادة امتثال معترف بها دولیا5 من المادة 3معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفقا للفقرة 
تم الحصول /ول علیهتكون شهادة االمتثال المعترف بها دولیا دلیال على أن المورد قید البحث قد تم الحص  -3

علیه واستخدامه وفقا للموافقة المسبقة عن علم وبإبرام شروط متفق علیها بصورة متبادلة، حسبما ینص علیه التشریع 
ویكون الوفاء بمتطلبات اإلفصاح عن طریق تقدیم . الوطني للحصول وتقاسم المنافع في البلد المقدم للمورد الجیني

  .شهادة معترف بها دولیا
  :ب أن تتضمن الشهادة المعترف بها دولیا المعلومات التالیة كحد أدنىیج  -4

  اسم السلطة الوطنیة التي أصدرتها؛  )أ
  ّتفاصیل عن المقدم؛  )ب
  رمز أبجدي رقمي فرید ومشفر لتعریف الهویة؛  )ج
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  تفاصیل عن حقوق حائزي المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة، حسب اإلقتضاء؛  )د
  صیل عن المستخدم؛تفا  )ه
  الموضوع الذي تغطیه الشهادة؛  )و
  الموقع الجغرافي لنشاط الحصول؛  )ز
  وصلة بالشروط المتفق علیها بصورة متبادلة؛  )ح
  االستخدامات المسموح بها وقیود االستخدام؛  )ط
  شروط التحویل إلى أطراف ثالثة؛  )ي
  .تاریخ اإلصدار  )ك

في هذا البروتوكول، في طرائق إضافیة لـنظام شهادة  لألطراف  مؤتمر األطراف العامل كاجتماعینظر  -5
االمتثال المعترف بها دولیا، مع مراعاة الحاجة إلى تقلیل تكالیف التعامالت وضمان الجدوى والطابع العملي 

  .والمرونة
  14المادة 

  االمتثال للشروط المتفق علیها بصورة متبادلة
أو /تشجع مقدمي ومستخدمي الموارد الجینیة و، أن 5من المادة ) 1)(و(2على األطراف، في تنفیذها للفقرة   -1

، حسب اإلقتضاء، معارف تقلیدیة على إدراج أحكام بشأن الشروط المتفق علیها بصورة متبادلةما یرتبط بها من 
  : هذه األحكامتتضمنلتغطیة تسویة المنازعات، و

  عات؛منازویة التسلعملیات أي  ستخضع لهاالوالیة القضائیة التي   )أ(
  أو/ والقانون الواجب التطبیق؛  )ب(
  .زعات بطرائق بدیلة، مثل الوساطة أو التحكیمانمخیارات لتسویة ال  )ج(

ات الوالیة القضائیة تطلبمو تفق، بما یة بموجب نظمها القانونیالعدالة إمكانیة اللجوء إلى إتاحةاألطراف تكفل   -2
  . عن الشروط المتفق علیها بصورة متبادلةزعات الناشئةانمالمطبقة، في حاالت ال

تتخذ األطراف تدابیر فعالة ومتناسبة، حسب االقتضاء، لمعالجة حاالت عدم االمتثال المزعوم للشروط   -3
  : بما في ذلك تدابیر لما یليمتبادلةالمتفق علیها بصورة 

   اللجوء إلى العدالة؛تیسیر  )أ(
  اذها؛ فٕاألجنبیة وانالتحكیم  قراراتباألحكام وتیسیر االعتراف المتبادل   )ب(
  تیسیر التعاون بین األطراف؛  )ج(
  .توفیر المساعدة لمن یسعى إلى التماس االنتصاف القانوني  )د(
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یستعرض مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول فعالیة التدابیر المشار إلیها في   -4

  .إجراءات إضافیة وطرائق تنفیذها في الحاجة إلى ،راض بناء على هذا االستع،نظری و3الفقرة 
  15المادة 

   التعاقدیة النموذجیةبنودال
 تعاقدیة نموذجیة قوائم قطاعیة لبنود على إعداد وتحدیث واستخدام ، حسب االقتضاء،تشجع األطراف  -1

  .ات الرئیسیةبالتشاور مع المستخدمین والمقدمین من القطاعللشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، 
القوائم القطاعیة ستخدام الدوریا في هذا البروتوكول تقییما  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف یجري  -2

  .للبنود التعاقدیة النموذجیة
  16المادة 

  مدونات السلوك ومعاییر أفضل الممارسات
سلوك ومعاییر أفضل الممارسات تشجع األطراف، حسب االقتضاء، على إعداد وتحدیث واستخدام مدونات ال  -1

  .المستخدمین والمقدمین من القطاعات الرئیسیةفیما یتعلق بالحصول وتقاسم المنافع بالتشاور مع 
ستخدام مدونات السلوك الدوریا في هذا البروتوكول تقییما  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف یجري  -2
  .معاییر أفضل الممارساتو

  17المادة 
  التوعیةزیادة 

والمسائل  بأهمیة الموارد الجینیة وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة، زیادة التوعیةتتخذ األطراف تدابیر ل
  : ما یلي، ضمن جملة أمور أن تشتمل هذه التدابیر علىجوزوی. الحصول وتقاسم المنافعالمتعلقة ب
   وهدفه؛الترویج لهذا البروتوكول  )أ(
  المصلحة؛تنظیم اجتماعات ألصحاب   )ب(
  مكتب مساعدة ألصحاب المصلحة؛صیانة إنشاء و  )ج(
  ؛ تعمل على الصعید الوطنيمعلوماتالنشر المعلومات من خالل غرفة تبادل   )د(
  تشجیع مدونات السلوك ومعاییر أفضل الممارسات بالتشاور مع أصحاب المصلحة؛  )ه(
  .اتخبرلل اإلقلیمي التبادلتشجیع   )و(
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  18المادة 
  القدرات

على نحو فعال تنفیذ هذا البروتوكول لتتعاون األطراف في تطویر وتعزیز الموارد البشریة والقدرات المؤسسیة   -1
ذات  أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، واألطراف ال سیماالبلدان النامیة، واألطراف من في 

  . القائمةوطنیةالقلیمیة ودون اإلقلیمیة واإلعالمیة والمنظمات الات ومؤسسال، بما في ذلك من خالل االقتصاد االنتقالي
 الموارد المالیة وفقا ، إلى1 المشار إلیها في الفقرة  في االعتبار التام احتیاجات األطرافأن تؤخذیجب   -2

  .من أجل تنفیذ هذا البروتوكولالتفاقیة وذلك لبناء القدرات في الألحكام ذات الصلة 
 احتیاجاتها وأولویاتها الوطنیة من حیث القدرات من خالل تقییمات ذاتیة للقدرات دتحدأن  طرافعلى األ  -3

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم إلى  هذه المعلومات تقدمالوطنیة، كأساس للتدابیر المالئمة، وینبغي أن 
  .11المنافع المنشأة بموجب المادة 

لقدرات لدى المجتمعات األصلیة والمحلیة، على أساس االحتیاجات واألولویات تدعم األطراف بناء ا   مكررا-3
  .التي تحددها هذه المجتمعات

القدرة على االمتثال ) أ: (لدعم تنفیذ هذا البروتوكول، یجب أن تعالج القدرات المجاالت الرئیسیة التالیة  -4
القدرة على ) ج(ط متفق علیها بصورة متبادلة؛ القدرة على التفاوض لوضع شرو) ب(اللتزامات هذا البروتوكول؛ 

القدرة على ) د(ٕإعداد وتطبیق وانفاذ التدابیر التشریعیة أو اإلداریة أو تدابیر السیاسة بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ و
  .لجینیةدعم البلدان المقدمة للموارد الجینیة في تطویر قدرات األبحاث الوطنیة لدیها من أجل زیادة قیمة مواردها ا

  : جملة أمورعلى ما یلي، ضمن 4إلى  1  من أن تشتمل التدابیر المتخذة وفقا للفقراتیجوز  -5
  التطویر القانوني والمؤسسي؛  )أ(
 المساواة في المفاوضات، مثل التدریب على التفاوض بشأن شروط متفق علیها بصورة تعزیز  )ب(
  متبادلة؛

  ٕرصد وانفاذ االمتثال؛  )ج(
ضل أدوات االتصال والنظم القائمة على االنترنت المتاحة في أنشطة الحصول وتقاسم استخدام أف  )د(
  المنافع؛

  تطویر واستخدام طرائق تقییم؛  )ه(
  دراسات تصنیفیة؛وبحوث ما یرتبط به من  و،التنقیب البیولوجي  )و(
  ؛كنولوجیا هذا، والبنیة التحتیة والقدرة التقنیة على تسهیل استدامة نقل التنقل التكنولوجیا  )ز(
  تعزیز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛  )ح(
  المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛أصحاب المصلحة تدابیر خاصة لزیادة قدرات   )ط(
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ى المعارف تدابیر خاصة لزیادة قدرات المجتمعات األصلیة والمحلیة فیما یتعلق بالحصول عل  )ي(

  .التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة
 ة، والدولیة واإلقلیمیة الوطنیمستویاتعلى الالمتخذة ینبغي تقدیم المعلومات المتعلقة بمبادرات بناء القدرات   -5

 آزر أوجه التعزیز إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بغیة ت،4 إلى 1  منوفقا للفقرات
  .لتنسیق بشأن بناء القدرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعوا

   مكررا18المادة 
  نقل التكنولوجیا والتعاون

، وتساهم في برامج البحث والتطویر العلمي، وال سیما أنشطة 19 و16 و15تتعاون األطراف، وفقا للمواد 
ویجب أن .  من هذا البروتوكول4اسمها وفقا للمادة البحوث في مجال التكنولوجیا األحیائیة، كوسیلة لتولید المنافع وتق

یتضمن ذلك تدابیر تتخذها األطراف من البلدان المتقدمة التي توفر حوافز إلى الشركات والمؤسسات داخل والیتها 
ا من القضائیة، لتعزیز وتشجیع الحصول على التكنولوجیا ونقلها، بالنسبة للبلدان النامیة، بما في ذلك أقل البلدان نمو

وتتم هذه األنشطة التعاونیة، حیثما أمكن، في . بینها، من أجل تمكینها على تهیئة قاعدة تكنولوجیة سلیمة ومستمرة
  .البلد المقدم للموارد الجینیة

  ثالثا 18المادة 
  غیر األطراف

بة في تقوم األطراف بتشجیع غیر األطراف على االنضمام إلى هذا البروتوكول والمساهمة بمعلومات مناس
  .غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  19المادة 
  والموارد المالیةالمالیة اآللیة 

  . من االتفاقیة عند النظر في الموارد المالیة الالزمة لتنفیذ هذا البروتوكول20تراعي األطراف أحكام المادة   -1
  .ذا البروتوكول هي اآللیة المالیة لهاآللیة المالیة لالتفاقیةتكون   -2
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في یراعي، 18فیما یتعلق ببناء القدرات المشار إلیها في المادة   -3

 ینظر فیه مؤتمر األطراف، لكي ،2تعلق باآللیة المالیة المشار إلیها في الفقرة إرشاد یهذا البروتوكول، عند تقدیم 
 أقل البلدان نموا والبلدان الجزریة الصغیرة النامیة من ال سیماإلى موارد مالیة، و البلدان النامیة  منحاجة األطراف

  .بینها
 أقل البلدان نموا ال سیماالبلدان النامیة، ومن احتیاجات األطراف أیضا  األطراف تراعي، 1في سیاق الفقرة   -4

تنفیذ و، في جهودها الرامیة إلى تحدید تقاليذات االقتصاد االنوالدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، واألطراف 
  .ات بناء القدرات لدیها ألغراض تنفیذ هذا البروتوكولتطلبم
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مؤتمر األطراف، الصادرة عن  إلى اآللیة المالیة لالتفاقیة في المقررات ذات الصلة اإلرشاد الموجهنطبق ی  -5

، على أحكام هذه  ما یقتضیه اختالف الحالمراعاةمع بما فیها تلك الموافق علیها قبل اعتماد هذا البروتوكول، 
  .المادة

هذا أن تقدم األطراف من البلدان المتقدمة موارد مالیة وغیرها من الموارد لتنفیذ أحكام أیضا  یجوز  -6
اف  وأن تستفید منها األطراف من البلدان النامیة واألطر،ٕالبروتوكول من خالل قنوات ثنائیة واقلیمیة ومتعددة األطراف

  .ذات االقتصاد االنتقالي
  20المادة 

  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
  .یعمل مؤتمر األطراف كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول  -1
 أي مداوالت التي لیست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقیةیجوز لألطراف في   -2

وعندما یعمل مؤتمر األطراف كاجتماع . ؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولملاجتماع 
  . األطراف فیهوقفا على بموجب هذا البروتوكول یكون اتخاذ القراراتلألطراف في هذا البروتوكول، 

من أعضاء مكتب  أي عضو یستبدلعندما یعمل مؤتمر األطراف كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول،   -3
في ذلك الوقت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو تنتخبه  ال یكون مؤتمر األطراف یمثل طرفا في االتفاقیة، ولكن

  .هااألطراف في هذا البروتوكول من بین
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تنفیذ هذا البروتوكول قید االستعراض یبقي   -4

 الوظائف المحددة له ویؤدي. رات الضروریة لتعزیز تنفیذه على نحو فعالایتخذ، في حدود والیته، القرالدوري و
  :یقوم بما یليبموجب هذا البروتوكول و

  رفع توصیات بشأن أیة مسائل ضروریة لتنفیذ هذا البروتوكول؛  )أ(
   ضروریة لتنفیذ هذا البروتوكول؛حسبما تكون الهیئات الفرعیة إنشاء  )ب(
التي تقدمها المنظمات الدولیة والمعلومات  حیثما یكون مالئما، إلى الحصول على الخدمات السعي،  )ج(

  تعاون معها؛والوالهیئات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة المختصة واستخدامها 
لومات نظر في هذه المعوال 24 شكل ووتیرة إرسال المعلومات التي یتعین تقدیمها وفقا للمادة تحدید  )د(

  فضال عن التقاریر التي تقدمها أیة هیئة فرعیة؛
أخرى ، فضال عن أي مرفقات  ومرفقه على هذا البروتوكولتتعدیالفي ال النظر، حسب االقتضاء،  )ه(

  ضروریة لتنفیذ هذا البروتوكول؛واعتمادها، التي تعتبر ، لهذا البروتوكول
  .هذا البروتوكولأیة وظائف أخرى قد تكون مطلوبة لتنفیذ ممارسة   )و(

،  ما یقتضیه اختالف الحالمراعاةمع یطبق النظام الداخلي لمؤتمر األطراف والقواعد المالیة لالتفاقیة،   -5
كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول خالف ذلك العامل بموجب هذا البروتوكول، باستثناء إذا قرر مؤتمر األطراف 

  . اآلراءتوافقب
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 بالتزامن معتماع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تعقد األمانة أول اج  -6

وتعقد االجتماعات العادیة الالحقة .  هذا البروتوكولتاریخ بدء نفاذاالجتماع األول لمؤتمر األطراف المقرر عقده بعد 
ماعات العادیة لمؤتمر األطراف، ما  االجتبالتزامن معلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 

  . ذلكخالفلم یقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 
تعقد االجتماعات االستثنائیة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول في أوقات   -7

ذلك ضروریا، أو بناء على طلب  هذا البروتوكول فيأخرى حسبما یرى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 
شهر من أ ستة في غضون ثلث األطراف على األقل بتأیید من من أي طرف، شریطة أن یحظى الطلب مكتوب

  .إرسال األمانة للطلب إلى األطراف
 عضو فیها أو  وأي دولة،ألمم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة والوكالة الدولیة للطاقة الذریةأن تكون ا یجوز  -8

 ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ، لیست طرفا في االتفاقیة،مراقب عنها
 في ذات اختصاص ألي هیئة أو وكالة، سواء وطنیة أو دولیة، حكومیة أو غیر حكومیة  ویجوز.في هذا البروتوكول

مؤتمر من اجتماعات  األمانة برغبتها في حضور اجتماع تغد أبلتكون ق و،هذا البروتوكولالمشمولة بالمسائل 
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، أن تحضر على هذا األساس، ما لم یعترض ثلث األطراف 

 ما هو باستثناء، 5ویخضع قبول ومشاركة المراقبین إلى النظام الداخلي المشار إلیه في الفقرة .  على األقلینالحاضر
  .منصوص علیه خالف ذلك في هذه المادة

  21المادة 
  الهیئات الفرعیة

 ألي هیئة فرعیة تنشئها االتفاقیة أو تنشأ بموجبها، أن تخدم البروتوكول عمال بمقرر یتخذه مؤتمر یجوز  -1
 تؤدیهاائف التي األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، ویحدد اجتماع األطراف في هذه الحالة الوظ

  . هذه الهیئة
 أي مداوالت التي لیست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقیةیجوز لألطراف في   -2

وعندما تعمل هیئة فرعیة في االتفاقیة كهیئة فرعیة لهذا البروتوكول، . الهیئات الفرعیةتلك  اجتماعاتاجتماع من 
  . البروتوكول األطراف فيوقفا علىب هذا البروتوكول  بموجیكون اتخاذ القرارات

 أي  یستبدل هیئة فرعیة تابعة لالتفاقیة وظائفها فیما یتعلق بالمسائل الخاصة بهذا البروتوكول،تؤديعندما   -3
في ذلك الوقت طرفا في  ال یكون عضو من أعضاء مكتب هذه الهیئة الفرعیة یمثل طرفا في االتفاقیة، ولكن

  .بینهال، بعضو تنتخبه األطراف في البروتوكول من البروتوكو
  22المادة 
  األمانة

  . من االتفاقیة كأمانة لهذا البروتوكول24تعمل األمانة المنشأة بموجب المادة   -1
 ما مراعاةمع  من االتفاقیة بشأن وظائف األمانة على هذا البروتوكول، 24 من المادة 1تنطبق الفقرة   -2

  .لیقتضیه اختالف الحا
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 مؤتمر األطراف بتوی. متى كانت مستقلة األطراف في هذا البروتوكول تكالیف خدمات األمانة حملتت  -3

 ترتیبات المیزانیة الضروریة لتحقیق هذا في، في اجتماعه األول،  في هذا البروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف
  .الغرض

  23المادة 
  العالقة باالتفاقیة

متعلقة ببروتوكوالتها على هذا البروتوكول، ما لم ینص على خالف ذلك في هذا تنطبق أحكام االتفاقیة ال
  .البروتوكول

  24المادة 
  الرصد واإلبالغ

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ٕوابالغلتزاماته بموجب هذا البروتوكول، إرصد تنفیذ ب كل طرف یقوم
 العامل اجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، لألطراف في هذا البروتوكول، على فترات یحددها مؤتمر األطراف

  .التدابیر التي اتخذها لتنفیذ البروتوكولب
  25المادة 

  االمتثال للبروتوكول
ببحث واعتماد  ، في اجتماعه األول، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولیقوم

 هذه وتشمل. م هذا البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثالإجراءات تعاونیة وآلیات مؤسسیة لتشجیع االمتثال ألحكا
هذه اإلجراءات واآللیات وتكون . قتضاء إلسداء المشورة أو تقدیم المساعدة، حسب اإلااإلجراءات واآللیات أحكام

  . من االتفاقیة27ة بموجب المادة قررزعات المانمإجراءات وآلیات تسویة الوال تخل ب ،لةستقم
  26المادة 

  تقییم واالستعراضال
هذا  بدء نفاذ بعد خمس سنوات من ، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولیجري
  . إلجراءاتهافعالیة البروتوكول، بما في ذلك تقییمل ا تقییم،كل خمس سنوات بعد ذلكبعد البروتوكول و

  27المادة 
  التوقیع

 4، في }...{ فيأمام الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقلیمي یفتح باب التوقیع على هذا البروتوكول 
  .2012حزیران /و یونی10 إلى 2011حزیران /و یونی11مقر األمم المتحدة في نیویورك من حزیران، وب/یونیو
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  28المادة 

  بدء النفاذ
ق أو القبول أو الموافقة ین للتصدیخمسیبدأ نفاذ هذا البروتوكول في الیوم التسعین من تاریخ إیداع الصك ال  -1

  .تفاقیةقتصادي اإلقلیمي األطراف في االلتكامل االانضمام للدول أو منظمات أو اال
قلیمي، تصدق على هذا البروتوكول أو اإلقتصادي االتكامل الیبدأ نفاذ هذا البروتوكول ألي دولة أو منظمة   -2

، في الیوم التسعین من التاریخ الذي تودع فیه تلك 1لفقرة عمال باتقبله أو توافق علیه أو تنضم إلیه بعد بدء نفاذه 
نضمامها، أو من التاریخ الذي ا تصدیقها أو قبولها أو موافقتها أو صكقلیمي اإلقتصادي االتكامل الالدولة أو منظمة 

  . أیهما أبعد،قلیمياإلقتصادي االتكامل اللدولة أو منظمة لتفاقیة یبدأ فیه نفاذ هذه اال
قلیمي وثیقة إضافیة للوثائق اإلقتصادي التكامل اال، ال یعد أي صك تودعه منظمة 2 و1 الفقرتین ألغراض  -3

  .الدول األعضاء في تلك المنظمةقبل المودعة من 
  29المادة 

  التحفظات
  .ال یجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول

  30المادة 
  نسحاباال

بتقدیم إخطار كتابي إلى الودیع في أي وقت بعد مضي نسحاب من هذا البروتوكول یجوز ألي طرف اال  -1
  .سنتین من تاریخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف

نسحاب، أو في أي تاریخ الحق  سنة واحدة على تلقي الودیع إلخطار االانقضاءنسحاب نافذا بعد یصبح اال  -2
  .نسحابحدد في إخطار االیتحسبما 

  31المادة 
  حجیةال ذات النصوص

لیزیة كیودع لدى األمین العام لألمم المتحدة أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانیة واإلن
  . الحجیةمن حیثوالروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة 

  . وعشرة عام ألفیناألول تشرین/أكتوبر في الیوم التاسع والعشرین من شهر ناغویاتحرر في 

ًواثباتا لذلك، قام  في التواریخ  بالتوقیع على هذا البروتوكول، الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب األصولٕ
  .المحددة
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   المنقحبروتوكول بمشروع الالمرفق األول

  المنافع النقدیة وغیر النقدیة
  :یجوز أن تشمل المنافع النقدیة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي  -1

  ل عینة تم جمعها أو الحصول علیها؛رسم الحصول على ك/رسوم  )أ(
  مدفوعات مقدمة؛  )ب(
  دفعات على مراحل محددة؛  )ج(
  دفع أتاوات؛  )د(
  رسوم الترخیص في حالة التسویق التجاري؛  )ه(
رسوم خاصة یجب دفعها إلى الصنادیق االستئمانیة التي تساند حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه   )و(

  المستدام؛
  ًط التفضیلیة حیثما یكون متفقا علیها بصورة متبادلة؛الرواتب والشرو  )ز(
  تمویل البحوث؛  )ح(
  المشاریع المشتركة؛  )ط(
  .الملكیة المشتركة لحقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة  )ي(

  :یجوز أن تشمل المنافع غیر النقدیة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي  -2
  تقاسم نتائج البحث والتطویر؛  )أ(
ًون والمساهمة في برامج البحث والتطویر العلمیین، خصوصا أنشطة البحث في التكنولوجیا التعا  )ب(

  األحیائیة، لدى البلد المقدم للموارد الجینیة إذا أمكن ذلك؛
  المشاركة في تطویر المنتجات؛  )ج(
  التعاون والمساعدة واإلسهام في التعلیم والتدریب؛  )د(
  ٕارد الجینیة خارج الموقع الطبیعي والى قواعد البیانات؛السماح بالدخول إلى مرافق المو  )ه(
نقل المعرفة والتكنولوجیا إلى مقدم الموارد الجینیة بشروط عادلة وبأنسب الشروط، وبما في ذلك   )و(

ًشروط میسرة وتفضیلیة یتفق علیها، وخصوصا فیما یتعلق بالمعرفة والتكنولوجیا التي تستعمل 
لك التكنولوجیا األحیائیة، أو التي تتصل بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه الموارد الجینیة، بما في ذ

  المستدام؛
  تعزیز القدرات على نقل التكنولوجیا؛  )ز(
  بناء القدرات المؤسسیة؛  )ح(
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  ٕالموارد البشریة والمادیة لتعزیز قدرات اإلدارة وانفاذ لوائح الحصول؛  )ط(
ٕمشاركة كاملة من البلدان المقدمة للموارد الجینیة، وان أمكن لدى التدریب المتعلق بالموارد الجینیة ب  )ي(

  تلك البلدان؛
الحصول على المعلومات العلمیة المتصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك   )ك(

  قوائم الجرد البیولوجیة والدراسات التصنیفیة؛
  اإلسهامات في االقتصاد المحلي؛  )ل(
ث الموجهة نحو االحتیاجات ذات األولویة، مثل الصحة واألمن الغذائي، مع مراعاة البحو  )م(

  االستعماالت الداخلیة للموارد الجینیة في البلدان المقدمة للموارد الجینیة؛
العالقات المؤسسیة والمهنیة التي یمكن أن تترتب على اتفاق الحصول وتقاسم المنافع وما یتبعه من   )ن(

  ؛أنشطة تعاونیة
  فوائد األمن الغذائي والمعیشي؛  )س(
  االعتراف االجتماعي؛  )ع(
  .الملكیة المشتركة لحقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة  )ف(

  المرفق الثاني بمشروع البروتوكول المنقح
  قائمة باالستخدامات النموذجیة للموارد الجینیة

  :ریجوز أن تشمل هذه القائمة ما یلي، على سبیل المثال ولیس الحص
  التحویر؛  )أ(
  ؛الحیوي) التكوین(التخلیق   )ب(
  التربیة واالختیار؛  )ج(
  اإلكثار والزراعة؛  )د(
  الحفظ؛  )ه(
  الوصف والتقییم؛ أو   )و(
أي تطبیق للتكنولوجیا األحیائیة ینطوي على موارد جینیة في أنشطة البحث ألغراض بخالف   )ز(

  . التسویق التجاري، والتسویق التجاريالتسویق التجاري، وأنشطة البحث والتطویر ألغراض
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 المرفق الثاني بالتقریر

بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف ناغویا عتماد بروتوكول ا
  *التنوع البیولوجيتفاقیة لناشئة عن استخدامها، الملحق باللمنافع ا

  مشروع مقرر مؤتمر األطراف
  /...10المقرر 

  ن مؤتمر األطراف،إ
أحد األهداف الثالثة   أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیةإذ یشیر إلى

  لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي،
 من االتفاقیة بشأن الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع الناشئة عن 15 المادة إلىٕواذ یشیر 

  مها،استخدا
، الذي 2002أیلول / مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة المنعقد في جوهانسبرغ في سبتمبرٕواذ یشیر إلى

دعا إلى العمل، ضمن إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي، مع مراعاة مبادئ بون التوجیهیة، للتفاوض من أجل وضع 
   الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة،نظام دولي لتعزیز وصون التقاسم العادل والمنصف للمنافع

ُّ دال، الذي كلف بموجبه الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول 7/19 المقرر ٕواذ یشیر إلى
واألحكام ) ي(8وتقاسم المنافع، بالتعاون مع الفریق العامل المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة 

برام نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع، بهدف اعتماد صك أو ٕبصیاغة وا المتصلة بها،
  من االتفاقیة وكذلك أهداف االتفاقیة الثالثة،) ي(8 والمادة 15صكوك تؤمن التنفیذ الفعال ألحكام المادة 

للحصول وتقاسم  العمل الذي قام به الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص ٕواذ یالحظ مع التقدیر
  المنافع،

ّواذ یسلم  بالدور التكمیلي الذي تلعبه المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في ٕ
  تحقیق أهداف االتفاقیة،

بروتوكول بشأن الحصول على ال الحاجة إلى اتخاذ ترتیبات مؤقتة إلى حین بدء نفاذ ٕواذ یضع في اعتباره
  ینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، تمهیدا لتنفیذه الفعلي بمجرد بدء نفاذه،الموارد الج

                                                            
وینبغي أن . هذه الوثیقة، التي لم تعرض للتفاوض، ال تخل بحقوق األطراف في إدخال تعدیالت أو إضافات أخرى على النص  *

ني بالحصول وتقاسم ُتقرأ هذه الوثیقة بالتالزم مع صلب التقریر، الذي یعكس آراء األطراف أثناء االجتماع التاسع للفریق العامل المع
  .المنافع، المنعقد في كالي بكولومبیا
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  بروتوكولالعتماد     ا- ًأوال 

بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف ناغویا بروتوكول عتماد ا یقرر  -1
األول رد في المرفق ی، كما )بروتوكولال (اقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجيتفالللمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق با

  هذا المقرر؛ب
 األمین التنفیذي أن یطلب إلىوبروتوكول، ل األمین العام لألمم المتحدة أن یكون الودیع لإلى یطلب  -2
یظل البروتوكول مفتوحا أن  و2011حزیران / یونیه4 الالزمة لتنظیم حفل التوقیع المقرر عقده في تیتخذ الترتیبا

 ویطلب كذلك،  بمقر األمم المتحدة في نیویورك2012حزیران / یونیو8 إلى 2011حزیران / یونیو11من لتوقیع علیه ل
، 2012حزیران / الالزمة لتنظیم حفل التوقیع في ریو دي جانیرو، في یونیوتإلى األمین العام أن یتخذ الترتیبا

  ؛ألمم المتحدة للتنمیة المستدامةبالتزامن مع انعقاد مؤتمر ا
بروتوكول في أقرب فرصة العلى توقیع التفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي إلى  األطراف في االیدعو  -3

بغیة ضمان ، االقتضاءنضمام، حسب ٕ، وایداع صكوك التصدیق أو القبول أو الموافقة أو اال2011في عام ممكنة 
  ؛ت ممكن وقأقربفي بدء نفاذ البروتوكول 

لى التصدیق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عتفاقیة ً الدول التي لیست أطرافا في االیحث  -4
  بروتوكول؛الً، حتى تتمكن بذلك من أن تصبح أطرافا في االقتضاءنضمام إلیه، حسب علیه أو اال

  بروتوكولالالمعنیة باللجنة الحكومیة الدولیة     - ًثانیا 
الحصول على الموارد بروتوكول بشأن المعنیة بلجنة حكومیة دولیة مفتوحة العضویة  إنشاء یقرر  -5

  ؛)اللجنة الحكومیة الدولیة(الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
 جتماع أن تتولى اللجنة الحكومیة الدولیة، بدعم من األمین التنفیذي، األعمال التحضیریة لالیقرر  -6

 في ذلك الوقت، مع مراعاة أحكام المیزانیة التي وجودها ینتهي على أن،  في بروتوكول ناغویااألول لألطراف
  عتمدها مؤتمر األطراف؛ا

 مع مراعاة ما یقتضیه اختالف ،تفاقیة یسري أن النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في االیالحظ  -7
  جتماعات اللجنة الحكومیة الدولیة؛ا على ،الحال

 واجتماعها 2011حزیران / یونیو8 إلى 4من جتماعها األول اأن تعقد اللجنة الحكومیة الدولیة یقرر   -8
  ؛2012نیسان / أبریل27 إلى 23الثاني من 
..... من  .......السیدة/ السیدللجنة الحكومیة الدولیة،الرئیسان المشاركان  أن یكون یقرر  -9

نتخاب أعضاء مكتبها من بین اإلى في اجتماعها األول لجنة الحكومیة الدولیة  الویدعو ....من ..... السیدة /والسید
  ؛في االتفاقیةممثلي األطراف 

  اللجنة الحكومیة الدولیة حسبما ترد في المرفق الثاني بهذا المقرر؛خطة عمل  یؤید  -10
القیام، قبل لى ي عاإلقلیمقتصادي لتكامل االاومنظمات األخرى والدول في االتفاقیة األطراف  یحث  -11

  ؛ٕ، بتعیین نقطة اتصال للجنة الحكومیة الدولیة وابالغ األمین التنفیذي بذلك2011آذار / مارس31
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  المسائل اإلداریة والمالیة    -ًثالثا 

تفاقیة المتعلقة بالتنوع لال، أن یتحمل الصندوق االستئماني البروتوكول، ریثما یبدأ نفاذ یقرر  -12
  ؛كالیف المالیة لآللیات المؤقتةالت (BY) البیولوجي

 إنشاء أمانة مؤقتة للبروتوكول تستضیفها أمانة االتفاقیة، إلى حین انعقاد االجتماع یقرر أیضا  -13
  بروتوكول؛الاألول لألطراف في 

 من (BE)  الطوعي الخاصاالستئماني بالمبالغ التكمیلیة لتقدیرات التمویل للصندوق ًیحیط علما  -14
التي حددها األمین التنفیذي  2012-2011 ت الطوعیة اإلضافیة لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتینأجل المساهما
  إلى تقدیم مساهمات لهذا الصندوق؛األخرى  األطراف والدول ویدعو، المرفق الثالثوالمدرجة في 
 هي اجتماعفواعتمادها  2014- 2013لفترة السنتین ناغویا  النظر في میزانیة بروتوكول یقرر  -15

  . إلى األمین التنفیذي أن یقدم مشروع المیزانیة في غضون ستة أشهر قبل موعد ذلك االجتماعویطلبالحادي عشر 
  المرفق األول بمشروع المقرر

بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ال
  الناشئة عن استخدامها

  ]یدرج النص فیما بعد[
  

  المرفق الثاني بمشروع المقرر
بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الخطة عمل اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة ب

  الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
  ]یدرج النص فیما بعد[

  
  المرفق الثالث بمشروع المقرر

  لحصول على الموارد الجینیةبروتوكول بشأن الة المؤقتة لماناألمیزانیة 
  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

  2012- 2011خالل فترة السنتین 

  ]یدرج النص فیما بعد[
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  المرفق الثالث بالتقریر

  شكر وتقدیر إلى حكومة وشعب كولومبیا 
  إن الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص للحصول وتقاسم المنافع،

، بنــاء علــى الــدعوة الكریمــة مــن حكومــة 2010آذار / مــارس28 إلــى 22فــي كــالي فــي الفتــرة مــن تمــع إذ اج
  جمهوریة كولومبیا،

ًواذ یقــدر تقـــدیرا عمیقــا ً  المجاملـــة الخاصــة وحـــسن الــضیافة، وكـــذلك التــسهیالت الممتـــازة المقدمــة مـــن حكومـــة ٕ
  األمانة المشاركین في هذا االجتماع،وشعب جمهوریة كولومبیا، إلى أعضاء الوفود والمراقبین وأعضاء 

 لحكومــة وشــعب جمهوریــة كولومبیـــا علــى الحفــاوة الحــارة التــي حظــي بهــا الفریـــق یعــرب عــن خــالص امتنانــه
  .العامل والجهات المتصلة به وعلى مساهمتهما في تیسیر عمل هذا الفریق

-----  


