
طبـع عـدد   ،  األمم المتحدة محايدة مناخيـا لتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل           لتقليل ا  
  .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  اشرعاالجتماع ال
  2010تشرين األول / أكتوبر29-18ناغويا، اليابان، 

  * من جدول األعمال المؤقت3 و1-2البندان 
  

  لفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لتاسعالجتماع الا من ثالثالجزء الير تقر
  للحصول وتقاسم المنافع

  مقدمة
  معلومات أساسية    - ألف 

 للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم تاسعاالجتماع ال من ثالثالجزء العقد   -1
في المجموعة  غير رسمية اتمشاور ع االجتماسبق و.2010 تشرين األول/ أكتوبر16ناغويا في في المنافع 

  .2010 تشرين األول/أكتوبر 16 إلى 13 أيضا من ناغويافي هذه عقدت و األقاليمية للتفاوض
  الحضور    - باء 

األرجنتين، أنتيغوا وبربودا،  : أسماؤهاحضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية  -2
بوركينا بلغاريا، البرازيل، بوليفيا، بوتسوانا، بنن، بوتان، ، بلجيكا، بيالروسبنغالديش، البحرين، ا، النمس، أستراليا

القمر، جزر ، كولومبياالصين،  هورية أفريقيا الوسطى، تشاد،مكندا، جالكاميرون، ، فاصو، بوروندي، كمبوديا
الدانمرك،  جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبرص، الجمهورية التشيكية،، كوباكرواتيا، كوستاريكا، الكونغو، 
غابون، ، فرنسا، االتحاد األوروبي، فنلنداإستونيا، ، ياريترإ، مصر، الجمهورية الدومينيكية، إكوادورجيبوتي، 
، ندونيسياإ، ، الهندهنغاريا، بيساو، غيانا، هندوراس- غينياغينيا، غواتيماال، ، غريناداغانا، ألمانيا، جورجيا، 

الكويت، جمهورية الو  ،كيريباتياألردن، كينيا، ، اليابانإيرلندا، إيطاليا، جمهورية إيران اإلسالمية،  العراق،
 موريتانيا،جزر مارشال،  ،ماليملديف، ، مالوي، ماليزيا، مدغشقر، ليبيرياليسوتو، الديمقراطية الشعبية، 

نيجيريا، النيجر، نيكاراغوا، ، نيوزيلندا، هولندا، موزامبيق، ناميبيا، ناورومنغوليا، ، المكسيكموريشيوس، 

                                                              
  .أعيد إصدارها ألسباب تقنية   *
*  UNEP/CBD/COP/10/1 
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جمهورية جمهورية كوريا، قطر، ، البرتغالبولندا، الفلبين، ، بيروباراغواي، ، بنماباالو، ، عمانالنرويج، 
صربيا، ، السنغالالمملكة العربية السعودية، ساموا، ، سانت فينسنت وجزر غرينادينسانت لوسيا، مولدوفا، 
، سويسراسوازيالند، السويد، سورينام، السودان، سري النكا، ، جنوب أفريقيا، إسبانيان، جزر سليماسلوفينيا، 

أوكرانيا، المملكة المتحدة أوغندا، ، تركمانستانترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، طاجيكستان، تايلند، توغو، 
اليمن، ، فييت ناممتحدة األمريكية، الواليات ال، جمهورية تنزانيا المتحدةلبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، 

  .زامبياو
 التاليةحضر أيضا مراقبون عن الهيئات والوكاالت المتخصصة والهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة و  -3

اتفاقية آرهوس، واتفاية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، والمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى  :أسماؤها
ومركز األمم المتحدة للتنمية اإلقليمية، مرفق البيئة العالمية، ، و(FAO/REU) ألغذية والزراعةنظمة االتابع لم

معهد الدراسات العليا بجامعة األمم وومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
  .المتحدة

  :قبينبمراأيضا ية ممثلة الكانت المنظمات التو  -4
49th Parallel Biotechnology Consortium, A SEED Japan (Youth NGO), ABRASEM, African Agricultural 
Technology Foundation, African Biosafety Network of Expertise, African Centre for Biosafety, African 
Indigenous Women Organization (Nairobi), African Union, Aichi Prefectural Government, Aichi 
Prefecture, Aichi Prefecture, Armenian Forests, Asia Indigenous Peoples Pact Foundation, Asian 
Development Bank, Bayer Cropscience, Biodiversity Information Box, Biodiversity Network Japan, 
Biotechnology Coalition of the Philippines, CBD Alliance, Chibememe Earth Healing Association, 
Chubu Economic Federation, Chubu Fair Trade Association (CFTA), Chubu Region's Economy Union 
Confederation, Chubu University, Chukyo University, City of Nagoya Mayor, College of the Atlantic, 
Comission for the Information on Biotechnology, Communet Association, Community Technology 
Development Trust, Community-based Development Initiatives Center (CDIC), Compass Japan, 
Congress Corporation, CropLife Asia, CropLife International, CropLife International Compact Executive 
Committee, Dentsu Inc., Desarrollo Medio Ambiental Sustentable, Earth Negotiations Bulletin, Earth, 
Water & Green Foundation, Echizen City Eco-Village Interchange Center of the Association (E.E.I.C.), 
ECOROPA, Ecosystem Conservation Society-Japan, Eco-Tiras International Environmental Association, 
Embassy of the United States of America, European Network of Scientists for Social Environmental 
Responsibility, European Network of Scientists for Social Environmental Responsibility, Federation of 
German Scientists, Foundation for Aboriginal and Islander Research Action, Franciscans International, 
Fujimae Ramsar Society, Genet - European NGO Network on Genetic Engineering, German Technical 
Cooperation/Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH , Ghent University, 
Global Industry Coalition, GLOBE Japan, Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), Greenpeace 
International, Greenwomen Analytical Environmental Agency, Group of 77, House of Councilors, House 
of Representatives, Indigenous Information Network, Indigenous Knowledge and Peoples Network 
(IKAP), Indigenous Peoples Council on Biocolonialism, Innu Council of Nitassinan, Institute for 
International Trade Negotiations, Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, International 
Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, International Alliance of Indigenous and Tribal 
Peoples of the Tropical Forests, International Chamber of Commerce, International Food Policy Research 
Institute, International Grain Trade Coalition, Ipsifendus Legal Consulting, ISAAA Afri Center, IUCN - 
International Union for Conservation of Nature, Japan Bear & Forest Society, Japan Bioindustry 
Association (JBA), Japan Citizens' Network for Planet Diversity, Japan Civil Network for Convention on 
Biological Diversity, Japan Committee for IUCN, Japan Council on the UN Decade of Education for 
Sustainable Development (ESD-J), Japan Environmental Lawyers' Federation (JELF), Japan Forest 
Technology Association, Japan International Cooperation Agency, Japan Network for Earth Environment 
and Prevention of Pollution (JNEP), Japan Wetland Action Network, Japan Youth Ecology League, 
Japanese Communist Party, Kajima Corporation - Environmental Engineering Division, Kobe University, 
McGill University, Mie Prefecture - Shima City, Mie Prefecture Fisheries Research Institute (MPFRI), 
Mie University - Japan, Nagoya Chamber of Commerce and Industry, Nagoya City Greenery Association, 
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Nagoya City University, Nagoya NGO Center, Nagoya Open University of the Environment, Nagoya 
University, Natural Justice (Lawyers for Communities and the Environment), Nature Conservation 
Society of Mt. Daisetsu and the Ishikari, Network Earth Village Japan, OMOTEHAMA NETWORK, 
ONLUS Verdi Ambiente Societa, Organization for Security and Co-operation in Europe, Otsuma 
Women's University, Pan-European Coalition of Environmental Citizens Organisations ECO-Forum, 
Public Research and Regulation Initiative, Quebec Native Women’s Association, RAEIN-Africa, Ramsar 
Center Japan (RCJ), Ramsar Network Japan, Russian Association of Indigenous Peoples of the North 
(RAIPON), Saami Council, Seikatsu Club Consumers' Co-operative Union, Shiga Prefecture, Simul 
International Inc., Specified Not-for-Profit Activity Corporation Voluntary Neighbors, Tadayoshi Ichida 
Office, Tebtebba Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research & Education, Terra de 
Direitos, The Center for Food Safety, The Nature Conservation Society of Japan, The Nature 
Conservation Society of Tokyo, Third World Network, Tokushin Yamauchi, Tulalip Tribes, Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine, Universidad Nacional Agraria La Molina, University of 
Campinas, University of Canterbury, University of Rome  Sapienza, University of Tokyo, University of 
Vechta, USC - Canada, Via Campesina, Washington Biotechnology Action Council / 49th Parallel 
Biotechnology Consortium, WWF - Japan. 

  افتتاح االجتماع    - 1البند 
للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم التاسع االجتماع الجزء الثالث من افتتح   -5

يوم  16:30في الساعة ، والسيد فرناندو كازاسز، تيموثي هودج رئيسان المشاركان للفريق العامل السيدالالمنافع 
اليابان، ومقاطعة أيشي  لحكومة ما عن امتنانهاوأعرببالمشاركين  ارحبو.  2010 تشرين األول/ أكتوبر16السبت 

 وقاال إنه بفضل .التاسع للفريق العاملاالجتماع الجزء الثالث من  على استضافة وشعب اليايانومدينة ناغويا 
 يقترب من بلوغوأن  في عمله أن يحقق التقدممل لعا الفريق ااستطاع الذي قدمته حكومة اليابان، سخيالدعم ال
  . اعتماد مشروع البروتوكولمتمثلة فيغايته ال

 غير رسمي في إطار فريقجرى في األشهر األخيرة عمله  الفريق العامل بأن وذكّر الرئيسان المشاركان  -6
 يحيلها  ولذلك، فإن نتائج عمل المجموعة األقاليمية للتفاوض كان يجب أن . المجموعة األقاليمية للتفاوضوهو

 مهام الفريق العامل في االجتماع تتمثلوبناء عليه، .  يق العامل لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشررالف
، تمشيا مع (UNEP/CBD/WG-ABS/9/ING/2)الحالي في اإلحاطة علما بنتائج عمل المجموعة األقاليمية للتفاوض 

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم شأن ب اعتماد البروتوكول حول، والنظر في مشروع المقرر 9/12المقرر 
 المسائل ذات الصلةالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، و

(UNEP/CBD/WG-ABS/9/4).  
  شؤون تنظيمية    - 2البند 
  أعضاء المكتب    1- 2

 مؤتمر راقروعمال ب.   مكتب االجتماعمهام  مكتب مؤتمر األطرافتولى ،العرف المتبعتمشيا مع   -7
شاركين للفريق مهمة الرئيسين الم زي هودجثفرناندو كازاس وتيمو تولى السيدان ،ثامنفي اجتماعه الاألطراف 

  . لالجتماعمقررعملها ك ، نائب رئيس مؤتمر األطراف،كمبوديامن ة سومالي شان السيد ت  وواصل.العامل
   لقرار جدول األعماإ    2- 2

على أساس جدول األعمال  (UNEP/CBD/WG/ABS/9/1/Rev.2)أقر الفريق العامل جدول األعمال التالي   -8
  :المؤقت
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  .افتتاح االجتماع  -1
  .شؤون تنظيمية  -2
  .لحصول وتقاسم المنافعبشأن االنظام الدولي االنتهاء من إعداد   -3
  .شؤون أخرى  -4
  .اعتماد التقرير  -5
  .اختتام االجتماع  -6

  تنظيم العمل    3- 2
  .العمل في جلسة عامةعلى  ،بناء على اقتراح من الرئيسين المشاركيناتفق الفريق العامل، و  -9

  ام الدولي للحصول وتقاسم المنافعالنظاالنتهاء من إعداد   - 3البند 
اليمية للتفـاوض  نتائج االجتماع الختامي للمجموعة األق  ، كان أمام الفريق العامل      ولدى نظره في هذا البند      -10

(UNEP/CBD/WG-ABS/9/ING/2)    مشروع مقرر حول اعتماد البروتوكول بشأن الحـصول علـى          فضال عن
 الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي والمـسائل       والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،       الموارد الجينية 

  .(UNEP/CBD/WG-ABS/9/4) ذات الصلة
-UNEP/CBD/WG،  في الدورات السابقةقدمت التي عالميةاإلوثائق ال الفريق العامل أيضا وكان أمام  -11

ABS/5/INF/9) وUNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/2-5و UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1-19( ؛ فضال عن دراسة
لقة  والشواغل المتع؛(UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/20)إمكانية تشغيل بروتوكول للحصول وتقاسم المنافع بشأن 

 بعملية اتفاقية التنوع البيولوجي، ومشروع منقح للبروتوكول وحقوق اإلنسان للشعوب األصلية
)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/21(اعتراضات الشعوب األصلية على النص الحالي : ومشروع البروتوكول ؛– 

  .)UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/22( دعوة إلى العدالة والتضامن
النص الوارد إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  الفريق العامل يحيلاركان أن واقترح الرئيسان المش  -12

 باعتباره النتيجة النهائية لعمل الفريق العامل المفتوح العضوية UNEP/CBD/WG-ABS/9/ING/2في الوثيقة 
 في الوثيقة   واقترحا أيضا أن يرفق الفريق العامل مشروع المقرر الوارد.المخصص للحصول وتقاسم المنافع

UNEP/CBD/WG-ABS/9/4 لتفاوض يخضع ل كمرفق لتقرير االجتماع الحالي، على أساس الفهم الواضح بأنه لم
  .وبأنه يقدم فحسب لتيسير عمل مؤتمر األطراف

فق عليه شات تمثل في الفهم بأن ال شيء يتوذكّرت ممثلة كندا الفريق العامل بأن عنصرا مهما في المناق  -13
  .تقرير االجتماع هذا المبدأعكس إنها ترغب في أن يوقالت .  تفاق على كل شيءحتى يتم اال

 الشعوب األصلية في أمريكا الشمالية تمثلبيان مشترك بالنيابة عن سبع منظمات قد تمت أيضا تالوة و  -14
 5قترح للمادة هذه المنظمات لم توافق على النص المتعلم أن  أن يجب أن األطراف المتعاقدة وأشار البيان إلى

  . بشأن هذه المسألةارتهستشااعدم ل ا عن أسفهتمكررا في مشروع البروتوكول وأعرب
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مؤتمر األطراف، مشروع البروتوكول بشأن الحصول على نظر وقرر الفريق العامل أن يحيل إلى   -15

اقية التنوع البيولوجي، فضال الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتف
ويرد نص مشروع البروتوكول ومشروع .  UNEP/CBD/WG-ABS/9/4عن مشروع المقرر الوارد في الوثيقة 

  .المقرر في المرفقين األول والثاني بالتقرير الحالي
   شؤون أخرى   - 4البند 

  .لم يثير الفريق العامل أية شؤون أخرى  -16
  ر اعتماد التقري   - 5البند 

، على أساس مشروع التقرير الذي أعده المقرر 2010تشرين األول / أكتوبر16 في اعتمد التقرير الحالي  -17
(UNEP/CBD/WG-ABS/9/L.1/Add.2).  

   اختتام االجتماع    - 6البند 
أن االجتماع سيدخل التاريخ باعتباره أقصر  في مالحظاته الختامية، ،وذكر الرئيس المشارك هودجز  -18

ما أظهروه من وهنأ األمين التنفيذي وفريقه على .  تحقيقا للنتائجاع للفريق العامل، ولكنه أكثر االجتماعات اجتم
  .فائقين مساندة والتزام

كازاس وأشاد السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، بالرئيسين المشاركين   -19
وا مشروع البروتوكول اختصروقال إنهم .  العمل الممتاز الذي قاموا بهوبأعضاء الفريق العامل على  ،وهودجز
من " عدد قليل" صفحة بها 20، إلى وثيقة تحتوي على  قوس مربع3 000 صفحة، بها 62ة تحتوي على من وثيق

ن ذكر أو.  29 إلى 20 مادة، بما في ذلك المواد من 13امل اعتمد لعالفريق ا أن أضافو.  األقواس المربعة
التي اتفق  ،كوريتيبافي  في الوفاء بالتكليف الصادر إليه إذ ساهم بمسؤوليته اضطلعقد يكون بذلك الفريق العامل 

  .2010في موعد أقصاه عام  المفاوضات االنتهاء من على ضرورة االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف فيها
 ،الجتماع التاسع لمؤتمر األطراف لفتها رئيسابصلمانية األحكومة ال تهظهرأن االلتزام السياسي الذي أضاف أو

.  إنجاح المفاوضاتفي  للدعم الحكومي قصوى في التقدم الهائل الذي أحرز، وأظهر األهمية الأيضاكان أساسيا 
ن إوختاما، قال .  أيضا حكومة اليابان على قيادتها الممتازة ودعمها المستمر للمفاوضاتالسيد جغالف كر شو

بيت مشترك  معا لبناء نعملويكانوا م، لن العا جاءوا من مناطق مختلفة م، وقدلمفاوضات الحاليةالمشاركين في ا
  .على كوكبنا لجميع الشعوب

رث، متحدثا بالنيابة عن رئيس مؤتمر األطراف، جميع المشاركين على روح اوهنأ السيد يوخن فالسب  -20
األهمية الحيوية تفهم مانيا رئاسة مؤتمر األطراف، كانت ت حكومة ألتولوقال إنه عندما .  التعاون التي أظهروها

 نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع، وجعلت من ذلك إحدى أولوياتها جارية نحو إنشاءللمفاوضات التي كانت 
الحاجة إلى مثل والتزامها كذلك ب بهذه العملية، هات التزامواصلوأضاف أن حكومة ألمانيا .  فترة رئاستهاخالل 

 االجتماع العاشر خاللوحث المشاركين على االستمرار في العمل نحو إنجاز هذه الغاية .   النظام الدوليهذا
  .  وأعرب عن امتنانة لألمين التنفيذي وفريقه على الدعم الذي قدموه.لمؤتمر األطراف
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  للفريق العاملعتاسالجتماع اللجزء الثالث من اوعلى إثر تبادل المجامالت المألوفة، أعلن اختتام ا  -21

تشرين األول / أكتوبر16السبت،  يوم 17:15لحصول وتقاسم المنافع في الساعة المفتوح العضوية المخصص ل
2010.  
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  المرفق األول

  مشروع البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
  ع البيولوجيللمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنو

  ، في هذا البروتوكولإن األطراف
  ،"االتفاقية" أطرافا في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المشار إليها فيما بعد باسم هاوصفب

حد األهداف  أهو  أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةإذ تشير إلى
  بأن البروتوكول يسعى إلى تنفيذ هذا الهدف في إطار االتفاقية، وإذ تسلمقية،الثالثة الرئيسية لالتفا

  ا ألحكام االتفاقية، الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية ووفقوإذ تؤكد من جديد
وتقاسم المنافع الناشئة [ من االتفاقية بشأن الحصول على الموارد الجينية 15 المادة إلى وإذ تشير كذلك

  ،]]ن استخدامهاع[
لبناء قدرات البحث ،  بالمساهمة المهمة التي يقدمها للتنمية المستدامة نقل التكنولوجيا والتعاونوإذ تسلّم

   من االتفاقية،19 و16 من أجل إضافة قيمة إلى الموارد الجينية في البلدان النامية، وفقا للمادتين واإلبتكار
 والتقاسم العادل ،االقتصادية للنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي أن التوعية العامة بالقيمة وإذ تعتقد[

  ]والمنصف لهذه القيمة االقتصادية مع رعاة التنوع البيولوجي هو الحافز األولي المتاح للحفظ واالستخدام المستدام،
ية بشأن  الصادر عن مؤتمر األطراف الذي اعتمد بموجبه مبادئ بون التوجيه6/24 المقرر وإذ تشير إلى

  الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
 الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع شروط تكليف تشير إلى وإذ[

الواردة في المقرر ]  بهاصلةمتواألحكام ال) ي(8المخصص للمادة العامل بين الدورات والفريق المفتوح العضوية [
صكوك /بهدف اعتماد صكوالتفاوض بشأنه  نظام دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع إعدادتدعو إلى و دال 7/19

  ]من االتفاقية على نحو فعال وتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية،) ي(8 والمادة 15لتنفيذ أحكام المادة 
ين كلفا الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  اللذ9/12 و8/4 إلى المقررين كذلكوإذ تشير [

في أقرب وقت والتفاوض بشأنه  النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع عداد إتمامللحصول وتقاسم المنافع بإ
  ]ممكن قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية،

  ] األصلية فيما يتعلق بهذا البروتوكول، أهمية إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوبوإذ تالحظ[
جوهانسبرغ، ( خطة التنفيذ التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وإذ تشير كذلك إلى

التنوع البيولوجي، مع مراعاة مبادئ للتفاوض، ضمن إطار اتفاقية "إلى العمل ، التي دعت )2002أيلول /سبتمبر
 نظام دولي لتعزيز وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام بون التوجيهية، من أجل وضع

  ،"الموارد الجينية
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ية لألغذية والزراعة فضال عن وراثالبلدان فيما يتعلق بالموارد الجميع  باالعتماد المتبادل بين وإذ تسلّم[

تخفيف ال وللتنمية المستدامة للزراعة في سياق طابعها الخاص وأهميتها لتحقيق األمن الغذائي في جميع أنحاء العالم
لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية  بالدور األساسي ل منها واعترافا، الفقر وتغير المناخمن وطأة

  ]في هذا الصدد،التابعة لمنظمة األغذية والزراعة  ألغذية والزراعةوهيئة الموارد الوراثية ل لألغذية والزراعة
 بأهمية الموارد الجينية لألمن الغذائي، والصحة العامة، وحفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من  تسلّموإذ

  تغير المناخ والتكيف معه،
 وسماته المميزة ومشاكله التي تحتاج إلى حلول ، بالطابع الخاص للتنوع البيولوجي الزراعيملّتسوإذ [

  ]مميزة،
بالعمل مستخدمي هذه الموارد من التزام  رد الجينية ينبغي أال تنقصلسمات الخاصة للموا بأن املّتسوإذ [

  ] هذه الموارد،تستخدما كلماالتقاسم العادل والمنصف للمنافع على 
بالدور المحتمل للحصول وتقاسم المنافع في المساهمة نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه وإذ تعترف 

   المستدامة، وبالتالي المساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،المستدام، والقضاء على الفقر، والتنمية
المعارف التقليدية ] الحصول على[من االتفاقية من منظور اتصالها بـ) ي(8 المادة وإذ تشير إلى

] نافعللم[المنصف ] العادل و[والتقاسم ] وخارج الموقع الطبيعي] [داخل الموقع الطبيعي[المرتبطة بالموارد الجينية 
  الناشئة عن استعمال هذه المعارف،] لجميع المنافع[

 بالصلة بين الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن وإذ تعترف
  استخدام هذه الموارد،

عادل  بأهمية توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم الوإذ تسلّم
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

في التفاوض لوضع شروط متفق عليها ] المساواةو]] [والعدل[اإلنصاف [ بأهمية تعزيز وإذ تسلّم كذلك
  بصورة متبادلة بين مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها،

وأهمية  الصحة العالمية الصادرة عن منظمة) 2005(الدولية   اللوائح الصحيةتأخذ بعين االعتباروإذ [
  ]ضمان الحصول على مسببات األمراض البشرية للتأهب في مجال الصحة العامة وألغراض االستجابة،

بأن حقوق الملكية الفكرية تلعب دورا هاما في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة ] وتؤكد [وإذ تسلّم[
 وأن هذه الحقوق يجب أن تدعم بعضها ،ف التقليدية المرتبطة بها ومشتقاتها والمعار،عن استخدام الموارد الجينية

  ]البعض وأال تتعارض مع األهداف الثالثة لالتفاقية،
 منح حقوق الملكية الفكرية أو في أنه ليس في هذا البروتوكول ما يمكن تفسيره على أنه يؤثر وإذ تؤكد[

  ]ممارستها،
ول وتقاسم المنافع ينبغي أن تساند الواحدة منها األخرى  بأن الصكوك الدولية المتصلة بالحصوإذ تسلّم

   تحقيق أهداف االتفاقية،بغية
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 باألعمال الجارية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في مختلف المنتديات، بما فيها ضمن وإذ تسلّم[
ألغذية وارد الوراثية ل، وهيئة الملمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةغيرها، ا
، وفريق األمم المتحدة العامل المفتوح العضوية غير مم المتحدة لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األوالزراعة

الرسمي المخصص للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، والفريق العامل 
  ] التابع لمنظمة الصحة العالمية،فلونزاوباء األنالمعني بالتأهب لمكافحة 

 باألعمال الجارية في اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية ملّتسوإذ [
 أن هذا البروتوكول سيكون وإذ تالحظللمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التابعة والمعارف التقليدية والفولكلور 

مل المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع وأن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ينبغي أن تستخدم هذا البروتوكول الشا
  ]البروتوكول كأساس ألعمالها الجارية،

لمعاهدة الدولية  إلى النظام المتعدد األطراف بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ بموجب اوإذ تشير[
 بشأن الحصول له صفة االلزام القانوني بوصفه صكا دوليا ذية والزراعةبشأن الموارد الوراثية النباتية لألغ

  ]أنشئ بما يتماشى مع االتفاقية،ووتقاسم المنافع 
تؤكد الحاجة إلى المشاركة نساء في الحصول وتقاسم المنافع و أيضا بالدور الحيوي الذي تلعبه الملّوإذ تس

  ها من أجل حفظ التنوع البيولوجي،نفيذالكاملة للنساء في جميع مستويات صنع السياسات وت
   التنفيذ الفعال ألحكام الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية، مواصلة دعموتصميما منها على

 العالقة المتبادلة بين الموارد الجينية والمعارف التقليدية والطابع المتالزم لهذه الموارد بالنسبة وإذ تالحظ[
  ]للمجتمعات األصلية والمحلية،

 المجتمعات األصلية والمحلية وعلى تطوير هذه تمتلكها على أهمية المعارف التقليدية التي وإذ تشدد[
  ]ه،مكوناتالمعارف لحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام ل

التي يمكن يا أو كتابيا هشف[المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ] توافر[ بتنوع ظروف وإذ تسلّم
  ،] اإلقتضاءوالبلدان، حسب[المجتمعات األصلية والمحلية ] وتطورها [تحوزها] تملكها،] [نأ

للمجتمعات ] لألشخاص و] [الحقوق القائمة] [أي حقوق موضوعة] [وإذ تؤكد] [وإذ تأخذ في الحسبان[
، رهنا [ معارف تقليدية وما يرتبط بها من الموارد الجينيةعلى] في القانون الوطني] [والبلدان[األصلية والمحلية 

  ،]]حسب االقتضاء، إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةو، [ حيثما ينطبق األمر ها الوطنيبتشريع
رهنا [أنه في أثناء الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وإذ تضع في اعتبارها 

 ،للمجتمعات األصلية والمحلية]  و،لألشخاص[يحق ]] امات الدولية،وبما يتمشى وااللتز[بالتشريعات الوطنية، 
]  المجتمعيةوقوانينها، وقوانينها العرفية، وبروتوكوالتها وإجراءاتها[، ]وقوانينها الوطنية[، بما يتمشى ]والبلدان[
معاتهم األصلية ، حسب االقتضاء، تحديد الحائزين الشرعيين للمعارف داخل مجت]على مستوى المجتمعاإلجراءات [

  .والمحلية
 بأن هذا البروتوكول واالتفاقات الدولية األخرى ذات الصلة بهذا البروتوكول ينبغي أن تدعم موإذ تسلّ[

  ]بعضها البعض،
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تغير في حقوق طرف ما أو أي  على أنه ال يجب تفسير هذا البروتوكول على أنه يعني ضمنا وإذ تشدد[

  ]ة قائمة، بموجب أي اتفاقات دوليهالتزامات
  ] أن السرد الوارد أعاله ال يهدف إلى إلحاق هذا البروتوكول بأي اتفاقات دولية أخرى،وإذ تفهم[
وإذ خر آ أنه ليس في السرد الوارد أعاله ما يهدف إلى إلحاق هذا البروتوكول بأي اتفاق دولي وإذ تفهم[
التفاقية على في امتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  أن هذا البروتوكول هو الصك الشامل لتنفيذ األحكام التفهم كذلك
  ]نحو فعال،
المملوكة للمجتمعات األصلية والمحلية ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقلل أو يلغي الحقوق [

  ] أو في المستقبل،في الوقت الراهن
  :قد اتفقت على ما يلي

  1المادة 

 الهدف

 الموارد الجينية، ]استخدام[اسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إن الهدف من هذا البروتوكول هو التق
بما في ذلك عن طريق الحصول بصورة مالئمة على الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بصورة 

ما مالئمة، مع األخذ في الحسبان جميع الحقوق على هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المالئم، م
  .همكوناتيسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام ل

  2المادة 

  استخدام المصطلحات
  :، ألغراض هذا البروتوكول] من االتفاقية2تسري على هذ البروتوكل المصطلحات المعرفة في المادة [
  تفاقية؛مؤتمر األطراف في االيعني " مؤتمر األطراف"  )أ(
تعني منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينـة،       "امل االقتصادي اإلقليمي  منظمة التك "  )ب(

ـ ختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول، والتي         نقلت إليها دولها األعضاء اال     لهـا حـسب     رحـص 
ـ   الموأو قبولـه أو     أو التصديق عليه     التوقيع على هذا البروتوكول      ،األصول وفقاً لنظامها الداخلي    ه أو  افقـة علي

  نضمام إليه؛اال
إجراء البحث والتطوير بـشأن التكـوين الجينـي والكيميـائي           يعني  " استخدام الموارد الجينية  "  )ج[(

الموارد الجينية، بما في ذلك من خالل استخدام التكنولوجية األحيائية          /الموارد البيولوجية /البيولوجي للمواد الجينية  
  من االتفاقية؛ 2حسبما ورد تعريفها في المادة 

تعني مركبات كيميائية بيولوجية تحدث طبيعيا وتنتج عن التعبير الجيني أو التمثيـل الغـذائي           " المشتقات"
  لموارد بيولوجية أو جينية، حتى وإن لم تكن تحتوي على وحدات وراثية وظيفية؛
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قات تكنولوجية تستخدم الـنظم     تعني أية تطبي  " التكنولوجيا األحيائية :  من اتفاقية التنوع البيولوجي    2المادة  

  ].البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تعديل المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة

  3المادة 

  مجال التطبيق
المادة  [في مجال تطبيق] والمعارف التقليدية المرتبطة بها[على الموارد الجينية يسري هذا البروتوكول 

ها بعد دخول تمت حيازتالتي [الموارد  هذه] ستخداما[التنوع البيولوجي وعلى المنافع الناشئة عن فاقية ات]  من15
ويسري هذا ]. أو مشتقاتها] [ أطراف قد قدمت هذه المواردمعهذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لطرف ما 

التنوع فاقية ت ا مجال تطبيقضمن الواردة البروتوكول أيضا على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
 هذه ]خداماست[وعلى المنافع الناشئة عن ] التي تمت حيازتها بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ[البيولوجي 

  .المعارف
  :]وال يسري هذا البروتوكول على[] وتمشيا مع االتفاقية، تستبعد الموارد الجينية التالية[[
  ] البشرية؛الموارد الجينية  )أ[(
   خارج نطاق الوالية القضائية الوطنية؛ةقعواالموارد الجينية ال  )ب(
الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية الواردة في المرفق األول بالمعاهدة [الموارد الجينية   )ج(

 الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية شريطة أن تستخدم ألغراض المعاهدة لألغذية والزراعة
الدولية بشأن الموارد المدرجة حاليا ضمن النظام المتعدد األطراف للمعاهدة ] [لألغذية والزراعة

المعاهدة  أو التي تُدرج بموجب تعديل من قبل مجلس إدارة الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
  ؛]الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

]  فقط لالستهالك النهائيتستخدم [كسلع متداولة] [ة عندما تستخدم بمفردها كسلعةالموارد الجيني[  )د(
  ؛]عندما تستخدم كسلع فقط[

ها قبل دخول هذا مرتبطة بالموارد الجينية التي تمت حيازتالموارد الجينية والمعارف التقليدية ال  )ه(
  البروتوكول حيز النفاذ؛

لجيني عندما يشكل خطرا شديدا ومباشرا على صحة المورد ا] [مسببات األمراض البشرية[  )و(
اإلنسان حسبما يرد وصفه في اللوائح الصحية الدولية، ويشمله صك متخصص كما يرد وصفه 

  ؛]، ويخدم أغراض هذا الصك6من المادة ) ب(في الفقرة 
 العرض  وهي المنطقة الواقعة جنوب خط،أنتاركتيكاالموارد الجينية الواقعة في منطقة معاهدة   )ز(

  .] جنوبا60



UNEP/CBD/COP/10/5/Add.5 
Page 12 

 
  :ويسري هذا البروتوكول أيضا على[
المنافع الناشئة عن االستخدامات المتواصلة للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها التي   )أ(

  ها قبل دخول االتفاقية حيز النفاذ؛تمت حيازت
رف التقليدية المرتبطة بها التي المنافع الناشئة عن االستخدامات الجديدة للموارد الجينية والمعا  )ب(

  ؛ها قبل دخول االتفاقية حيز النفاذتمت حيازت
، وهي المنطقة الواقعة جنوب خط العرض أنتاركتيكاالموارد الجينية الواقعة في منطقة معاهدة   )ج(

   جنوبا؛ 60
  .الموارد الجينية من المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية  )د(

مر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول أن يعتمد إجراءات معدلة لتقاسم على مؤت
  .]×××منافع الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها المشار إليها في الفقرة 

يسري هذا البروتوكول على المنافع، واالستخدامات واالستخدامات المستمرة للموارد الجينية   -1[[
  .]الناشئة منذ تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ] والمشتقات[

أن تشجع ] يجب] [ينبغي[بدون اإلخالل بحقوق والتزامات األطراف وفقا للقانون الدولي،   - 2[
على اتخاذ جميع التدابير ] والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية[األطراف مستخدمي الموارد الجينية 

ة لتقاسم منافع الموارد الجينية التي تمت حيازتها قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ في حاالت عدم المعقول
  ]].مع بلدان منشأ هذه الموارد الجينية[إبرام اتفاقات للحصول وتقاسم المنافع وقفا لالتفاقية 

 التي تمت حيازتها قبل يسري هذا البروتوكول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  - 3[
  .]]تاريخ دخوله حيز النفاذ وبعد هذا التاريخ

   مكررا3المادة 
ال تؤثر أحكام هذا البروتوكول على حقوق والتزامات أي طرف متعاقد ناتجة عن أي اتفاق دولي قائم، إال   - 1[

  . أو تهددهتسبب في أضرار خطيرة للتنوع البيولوجيتإذا كانت ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات س
  .] صكوك دولية أخرى]بأي] [و[ البروتوكول ]إلحاق] [إنشاء هيكل هرمي بين هذا[ال تهدف هذه الفقرة إلى 

ليس في هذا البروتوكول ما يمنع األطراف من الدخول في اتفاقات دولية أخرى ذات صلة وتنفيذها، بما   -2
ة أن تدعم أهداف االتفاقية وهذا البروتوكول وال في ذلك اتفاقات متخصصة أخرى للحصول وتقاسم المنافع، شريط

  .تتعارض معها
ينفذ هذا البروتوكول والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بهذا البروتوكول بطريقة داعمة لبعضها   -3

أو الممارسات الجارية بموجب المنظمات واالتفاقيات الدولية األعمال ] مع مراعاة] [ـبدون اإلخالل ب[[البعض، 
  .] الصلةذات
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وفي الحاالت التي ينطبق فيها . ةالتفاقيفي اهذا البروتوكول هو صك تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع   -4

البروتوكول وال يتعارض معها، هذا صك دولي متخصص للحصول وتقاسم المنافع يتماشى مع أهداف االتفاقية و
طراف المتعاقدة في الصك المتخصص فيما يتعلق بالمورد للطرف المتعاقد أو األبالنسبة ال يسري هذا البروتوكول 

  .الجيني المحدد المشمول بالصك المتخصص وألغراضه

  4المادة 

  التقاسم العادل والمنصف للمنافع
 الجينيـة   الموارد] استخدام[ الناشئة عن     من االتفاقية، يتم تقاسم المنافع     18 من المادة    7 و 3وفقا للفقرتين     -1
الذي مع الطرف المقدم لهذه الموارد      بطريقة عادلة ومنصفة     ]امات الالحقة والتسويق التجاري   فضال عن االستخد  [

ويكون هذا التقاسم بناء    .  على الموارد الجينية وفقا لالتفاقية     ذي حصل ف ال طربلد منشأ هذه الموارد أو مع ال      يكون  
  2، 1.على شروط متفق عليها بصورة متبادلة

تقاسـم  اتية، حسب االقتضاء، بهـدف ضـمان   ابير تشريعية أو إدارية أو سياستتخذ األطراف تد    - مكررا 1[
أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينيـة التـي تحوزهـا           / الجينية و   الموارد ]استخدام[المنافع الناشئة عن    

تمعات األصلية  المجتمعات األصلية والمحلية، وفقا للتشريع الوطني بخصوص الحقوق المنصوص عليها لهذه المج           
والمحلية على مواردها الجينية، تقاسمها بطريقة عادلة ومنصفة مع المجتمعات المعنية، استنادا إلى شروط متفـق             

  .]عليها بصورة متبادلة
  .دارية أو سياساتية، حسب االقتضاءتتخذ األطراف تدابير تشريعية أو إ، 1لتنفيذ الفقرة   -2
ع نقدية وغير نقدية، بما في ذلك على سبيل المثـال ولـيس الحـصر،           يجوز أن تشتمل المنافع على مناف       -3

  .المنافع المذكورة في المرفق األول
لـضمان  ] [وفقا لهذا البروتوكول  [تتخذ األطراف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب االقتضاء،             -4[

المنـافع بطريقـة    بهدف تقاسم   ] [ف للمنافع بهدف ضمان التقاسم العادل والمنص    ] [التقاسم العادل والمنصف للمنافع   
المرتبطة بالموارد الجينية   ] أي استخدام للمعارف التقليدية   ] [استخدام المعارف التقليدية  [الناشئة عن   ] ة ومنصف ةعادل

  .]]9، مع مراعاة أحكام المادة [رفمع المجتمعات األصلية والمحلية الحائزة على هذه المعا] أو مشتقاتها[

                                                              
 .اتفق على ذلك بصورة مؤقتة   1
  :معلقةالقضايا ال   2

  حالة المجموعات خارج الموقع الطبيعي؛  -
  متعدد األطراف لتقاسم المنافع؛/النهج الثنائي  -
  مجال التطبيق الزمني والجغرافي؛  -
 .جود شروط متفق عليها بصورة متبادلةعدم و  -



UNEP/CBD/COP/10/5/Add.5 
Page 14 

 
  5المادة 

  لحصول على الموارد الجينيةا
ورهنا لمتطلباتها [، ]ووفقا لتشريعها الوطني[عند ممارسة الدولة لحقوقها السيادية على مواردها الطبيعية   -1

أو المعارف /و[الجينيةالستخدامها ] ها[يخضع الحصول على موارد، ]التنظيمية المحلية للحصول وتقاسم المنافع
 هذه الموارد أو منشأالذي يكون بلد  [للطرف مقدم هذه الموارد[ عن علم افقة المسبقةللمو] التقليدية المرتبطة بها

  .، ما لم يقرر هذا الطرف خالف ذلك]بلد المنشأ[]]الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا لالتفاقية
  - مكررا 1
للموارد [ة المجتمعات األصلية والمحلية بملكي] أو القانون الدولي] [التشريع الوطني][القانون[عند اإلقتضاء يعترف [

، ويشترط الحصول ]الجينية الخاصة بها، أو لديها حق بخالف ذلك في منح الحصول على هذه الموارد الجينية
  .]على الموافقة المسبقة عن علم أو قبول ومشاركة هذه المجتمعات األصلية والمحلية

  أو
ألصلية والمحلية على مواردها الجينية، عند اإلقتضاء، يشترط وفقا للتشريع الوطني بشأن حقوق المجتمعات ا[

الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو قبول ومشاركة هذه المجتمعات األصلية والمحلية لمنح الحصول على 
  .]هذه الموارد

  أو
 موافقتها قبل من المجتمعات األصلية والمحلية، ينبغي الحصول على] مملوكة[عندما يتم الحصول على موارد [

  .]نص الدولة على الموافقة المسبقة عن علم للحصول على هذه الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها
 من االتفاقية، يتم توجيه جميع طلبات الحصول من خالل السلطة 15 من المادة 2وفقا للفقرة   -  ثالثا 1[

لب ويجب أن يصحب الطلب تقييم كامل لألثر البيئي، يجريه الوطنية المختصة للطرف الذي يقيم فيه مقدم الط
  .]طرف ثالث مستقل، يشهد بأن الحصول المطلوب هو الستخدامات سليمة بيئيا حسبما يرد تعريفها في البلد المقدم

تتخذ األطراف التي ] [،1ما لم يقرر طرف ما عدم اشتراط الموافقة المسبقة عن علم بموجب الفقرة [  -2
ما لم يتنازل طرف ما عن حقوقه السيادية من خالل قرار وطني يتاح في ] [موافقة المسبقة عن علم،تشترط ال

ارية أو ف ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدكل طرتخذ ي ]غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
  :ما يليمن أجل  سياساتية، حسب االقتضاء،

ي والوضوح والشفافية في متطلباتها الوطنية بشأن الحصول وتقاسم  اليقين القانونالنص على  )أ(
  المنافع؛

لحصول على الموارد الجينية بين مقدمي  المساواة في المعاملة في طلبات االنص على) [أ مكررا[(
تتجنب ] [طلبات األجانب المماثلين التابعين لمختلف األطرافيين واألجانب المماثلين وبين مقدمي الطلبات المحلال

األطراف تطبيق قواعد تمييزية في البت في تصاريح الحصول باستثناء في الحاالت التي تهدف فيها هذه القواعد 
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النص على  []إلى النهوض بالبحث والتعليم المحلي وغير التجاري بشأن التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

  ]؛]موارد الجينيةقواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية بشأن الحصول على ال
  ن كيفية التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؛ع المعلوماتر يتوف  )ب(
 بطريقة فعالة من حيث ، من قبل سلطة وطنية مختصةالنص على قرار كتابي واضح وشفاف  )ج(

  التكاليف وخالل فترة زمنية معقولة؛
لجينية لالستخدام غير التجاري في البحوث وفقا  للحصول على الموارد اير إجراء مبسطتوف) ج مكررا[(

  ]للقانون الوطني؛
حسب ] [للحصول أو ما يكافئ ذلك ويكون معترفا به دوليا[نص على إصدار تصريح أو شهادة ال  )د(

شروط المتفق عليها بصورة ووضع الار منح الموافقة المسبقة عن علم على أن يعمل كدليل على قر] تقديرها
  ؛متبادلة

أو عمليات للحصول على الموافقة /د معايير ويتحد، لتشريع الوطني ورهنا با،يثما ينطبق األمرح  )ه(
   من أجل الحصول على مواردها الجينية؛المحليةالمسبقة عن علم أو القبول والمشاركة للمجتمعات األصلية و

في وقت [ا ضع قواعد وإجراءات واضحة لإللزام بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ووضعهو  )و(
جملة أمور، ] ، حسب اإلقتضاءتتضمنأن ] ينبغي] [يجب] [يمكنو[[[ويجب وضع هذه الشروط كتابة ]. الحصول

  ]:منها
  حكما لتسوية المنازعات؛  )1(
  حقوق الملكية الفكرية؛ بالعالقة إلى شروطا بشأن تقاسم المنافع، بما في ذلك   )2(
  لث، إن وجدت؛ شروطا لالستخدام الالحق من جانب طرف ثا  )3(
  .شروطا بشأن التغييرات في النوايا، عند االقتضاء  )4(

  ] إجراءات الطعون اإلدارية أو القضائية المالئمة؛النص على  )ز[(
بشأن الحصول وتقاسم [تتيح األطراف قراراتها بمنح الموافقة المسبقة عن علم إلى غرفة تبادل المعلومات   -3

  .11المنشأة بموجب المادة ] المنافع
أي من موارده الجينية ] على الطرف الذي يقرر] [من االتفاقية، يقرر كل طرف) 1(15وفقا للمادة [  -4
ستخضع لمطلب الحصول على ] [تخضع للموافقة المسبقة عن علم] [أو لن[سوف ] أو مشتقاتها/و[] الستخدامها[

 غرفة تبادل المعلومات بشأن إبالغ الطرف  وعلى][.]من االتفاقية،) 5(15وجب المادة الموافقة المسبقة عن علم بم
  .الحصول وتقاسم المنافع بذلك، مع أي معلومات مصاحبة
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   مكررا5المادة 

  الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

، حسب االقتضاء، بهدف ضمان الحصول على المعارف وفقا للقانون المحلي، تتخذ األطراف تدابير  -1
 التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية بموافقة مسبقة عن علم أو قبول  المرتبطة بالموارد الجينيةليديةالتق

  . شروط متفق عليها بصورة متبادلةبإبرامو، المجتمعات األصلية والمحليةهذه ومشاركة 
 التقليدية تتخذ األطراف تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة بهدف ضمان أنه تم الحصول على المعارف  - 2[

  .1المستخدمة داخل واليتها القضائية واستخدامها وفقا للفقرة 
تتخذ األطراف تدابير إدارية أو قانونية مالئمة وفعالة ومتناسبة للتصدي لحاالت عدم االمتثال للتدابير   -3

  .1المعتمدة وفقا للفقرة 
  .]1نتهاك المزعوم للفقرة في حاالت اال] ، رهنا بالقانون الوطني ووفقا له[تتعاون األطراف   -4

  6المادة 

  3]اعتبارات خاصة][وحاالت الطوارئ] غير التجاري[اعتبارات تتعلق بالبحث [[
  :على األطراف القيام بما يلي، لدى إعداد وتنفيذ تشريعها الوطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 واستخدامه لبيولوجيالتنوع االتي تسهم في حفظ تعزيز وتشجيع البحوث لتهيئة الظروف   )أ(
وال سيما في البلدان النامية، بما في ذلك من خالل تدابير مبسطة بشأن الحصول ألغراض البحوث غير ، المستدام

  ؛التجارية، مع مراعاة الحاجة إلى معالجة تغير النية لكل بحث من هذه البحوث
 الخطيرة للصحة العامة أو إيالء االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ، بما في ذلك التهديدات[  )ب([

] مسببات األمراض[توفير حصول فوري على .] [األمن الغذائي أو التنوع البيولوجي، وفقا للتشريع الوطني
التي تقع أيضا داخل مجال التطبيق للمنظمات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل منظمة الصحة ] الموارد الجينية[

 والتي تهم عامة الجمهور لصحة ، لحماية النباتات، أو المنظمة العالمية لصحة الحيوانالعالمية، أو االتفاقية الدولية
البشر أو الحيوانات أو النباتات، بالطرائق ولالستخدامات المنصوص عليها في القواعد أو اإلجراءات أو 

ذه عة بموجب هالممارسات القائمة والمستقبلية بشأن تقاسم مسببات األمراض والمنافع ذات الصلة الموضو
أو اإلدارية التي تعترض /الهيكلية ووالعقبات القانونية [، مع األخذ في االعتبار [المنظمات واالتفاقيات الدولية

  ]؛]] لمنظمة التجارة العالمية6 لنظام الفقرة ]التنفيذ األمثل
  أو

                                                              
االجتمـاع األول لمـؤتمر   : [أحد األطراف ولم يتم الموافقة عليه أو التفـاوض بـشأنه    بناء على اقتراح من      التاليالنص  قدم     3

 .]العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول سيعتمد إرشادات لدعم األطراف في تنفيذ هذه المادةاألطراف 
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من ظروف مراعاة الحاجة إلى إيجاد تدابير مبسطة للحصول في حاالت الطوارئ أو غيرها   )ب[(

الضرورة القصوى بخصوص الصحة العامة واألمن الغذائي التي من شأنها أن تسبب ضررا أو تهديدا شديدا 
للتنوع البيولوجي، وفي هذا الصدد، إيالء االعتبار الواجب للقواعد واإلجراءات والممارسات الموضوعة في إطار 

ة الحيوان أو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو منظمة المنظمات واالتفاقيات المعنية، مثل المنظمة العالمية لصح
  .]الصحة العالمية

ية لألغذية والزراعة ودورها الخاص لألمن الغذائي والتكيف مع وراثالنظر في أهمية الموارد ال  )ج(
  تغير المناخ والتخفيف من حدته؛

  .]هول ومواصلة تطويرالنظر في نهوج قطاعية في تنفيذ هذا البروتوك  )د(
ال ينص هذا البروتوكول على أي اعتبار خاص ألي قطاع أو أي استخدام للموارد الجينية والمعارف [

  ]واالمتثال؛للمنافع التقليدية المرتبطة بها بدون أحكام مالئمة للتقاسم العادل والمنصف 
علقة بالحصول وتقاسم إيالء االعتبار الواجب كي ال تؤثر القوانين أو السياسات أو التدابير المحلية المت[

  .]المنافع على الموارد البيولوجية التي يتاجر فيها وتستخدم كسلع

  7المادة 

  المساهمة في الحفظ واالستخدام المستدام
 الموارد الجينية نحو ]استخدام[تشجع األطراف المستخدمين والمقدمين على توجيه المنافع الناشئة عن 

  .ستدام دعما ألهداف االتفاقيةحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه الم

  8المادة 

   عبر الحدودالتعاون
واحد، طرف أكثر من  داخل إقليم الموقع الطبيعي فيجينية الموارد نفس الفي الحاالت التي توجد فيها   -1

مع مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية المعنية، حيثما   إلى التعاون، حسب االقتضاء، األطرافتسعى هذه
  .تنفيذ هذا البروتوكولبغية ألمر، ينطبق ا

في حالة تقاسم نفس المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بين مجتمع واحد أو أكثر من المجتمعات   -2
األصلية والمحلية في عدة أطراف، تسعى هذه األطراف إلى التعاون، حسب االقتضاء، مع مشاركة المجتمعات 

  .غية تنفيذ هدف هذا البروتوكولاألصلية والمحلية المعنية، ب
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  9المادة 

  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

، ] [، رهنا بالتشريع المحلي،[] هذه المادة] [هذا البروتوكول[بموجب   تنفيذ التزاماتهافي األطراف تراعي  -1
لمجتمعات األصلية ن العرفية ل، بما فيها القوانياإلجراءات المجتمعية[] حسبما ينطبق األمر وحسب اإلقتضاء

أو القوانين / و وبروتوكوالتها وإجراءاتها المجتمعيةالقوانين العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية،[ ]والمحلية
  .]أو مشتقاتها [ فيما يتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية،للمجتمعات األصلية والمحلية] العرفية

بإنشاء آليات إلبالغ المستخدمين لمجتمعات األصلية والمحلية المعنية، الفعالة لمشاركة الب  األطرافتقوم  -2
 التي تتاح ، بما في ذلك التدابيرعن التزاماتهم] أو مشتقاتها[نية المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجي

الحصول على هذه المعارف والتقاسم العادل الحصول وتقاسم المنافع ببشأن معلومات من خالل غرفة تبادل ال
  .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف

 في ذلك نساء هذه اتسعى األطراف، حسب االقتضاء، إلى دعم إعداد المجتمعات األصلية والمحلية، بم  -3
  :المجتمعات، لما يلي

أو  [تقليدية المرتبطة بالموارد الجينيةمعارف الحصول على ال فيما يتعلق باليةبروتوكوالت مجتمع  )أ(
  ؛والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف] مشتقاتها

 دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع متطلبات  )ب(
  ؛]أو مشتقاتها [لجينيةالناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد ا

 تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد بنود  )ج(
  .]أو مشتقاتها [الجينية

، [ للموارد الجينيةمألوف لدى تنفيذها لهذا البروتوكول، االستخدام ال]بقدر اإلمكان [قيد األطراف، تُال  -4
 وفيما بينها وفقا ألهداف المجتمعات األصلية والمحليةداخل وتبادلها المرتبطة بها تقليدية العارف مالو] ومشتقاتها

  .االتفاقية
التي [ ]للجميعالمتاحة [مستخدمي المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  األطراف] تتطلب[ ]تشجع[  - 5[

 التدابير المعقولة، على اتخاذ] جتمع أصلي أو محليحصل عليها بشكل قانوني ذلك المستخدم من مصدر بخالف م
  ]. المعارف]لهذه[ ]الشرعيين[الحائزين للدخول في ترتيبات عادلة ومنصفة لتقاسم المنافع مع 

  10المادة 

  نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة
 بإتاحة م نقطة االتصال الوطنيةوتقو.  كل طرف نقطة اتصال وطنية معنية بالحصول وتقاسم المنافعيعين  -1

  :المعلومات على النحو التالي
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، بما في ذلك المشتقات، لحصول على الموارد الجينيةالذين يسعون إلى اطلبات المقدمي في حالة   )أ(

شروط متفق عليها بصورة متبادلة، بما وضع إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم ومعلومات عن 
  ؛في ذلك تقاسم المنافع

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد لحصول على الذين يسعون إلى اطلبات المقدمي في حالة   )ب(
معلومات عن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو القبول أو المشاركة، حيثما أمكن، الجينية، 

، للمجتمعات األصلية والمحلية ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة بما في ذلك تقاسم حسب االقتضاء
  المنافع؛

السلطات الوطنية المختصة، والمجتمعات األصلية والمحلية المعنية وأصحاب معلومات عن   )ج(
  .المصلحة المعنيين

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

الواجبة التطبيق، عن منح الوطنية  اتيةالوطنية المختصة مسؤولة، وفقا للتدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياس
 ومسؤولة عن اإلبالغ عن بات الحصول، إصدار دليل كتابي يفيد باستيفاء متطلاإلقتضاء ، أو عندحق الحصول

شروط متفق عليها بصورة وإبرام  الموافقة المسبقة عن علم ىات المنطبقة للحصول علتطلباإلجراءات والم
  .متبادلة

  . للقيام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية المختصةا واحدايجوز أن يعين طرف ما كيان  -3
بمعلومات عن ، بالنسبة له هذا البروتوكول بدء نفاذتاريخ  ال يتجاوز موعد كل طرف األمانة، في يبلغ  -4

وفي الحاالت التي يعين فيها . هلديصة تخموالسلطة أو السلطات الوطنية الالوطنية نقطة االتصال وسيلة االتصال ب
مات ذات صلة ، عليه أن يرسل إلى األمانة، مرفقا بإخطاره معلو واحدةطرف ما أكثر من سلطة وطنية مختصة

 المعلومات، كحد أدنى، أي سلطة هذه بين، تينطبق األمروحيثما .  كل سلطة من هذه السلطاتاتن مسؤوليع
 ةبأي تغييرات في تعيين نقطفورا يبلغ كل طرف األمانة و.  المطلوبةعن الموارد الجينيةمسؤولة مختصة 
  .هاطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه أو مسؤولياتالسلب وسيلة االتصالأي تغيير في بلديه أو الوطنية االتصال 

 من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 4 األمانة المعلومات الواردة عمال بالفقرة تتيح  -5
  .المنافع

  11المادة 

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

 المعلومات المتعلقة قاسموتعمل الغرفة كوسيلة لت.  من االتفاقية18 من المادة 3المعلومات بموجب الفقرة 
ول التي بتنفيذ هذا البروتوكذات الصلة المعلومات الحصول على بصفة خاصة، توفر، و. بالحصول وتقاسم المنافع

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

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

  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ اتيةالسياسوالتدابير التشريعية واإلدارية   )أ(
  الوطنية المختصة؛) السلطات(معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة   )ب(
ارات المتعلقة بمنح القر] [عند منح الحصول، القرارات المتعلقة بالموافقة المسبقة عن علم[  )ج(

  .]للحصول على الموارد الجينية، حسب االقتضاء وحيثما ينطبق األمر] [الموافقة المسبقة عن علم
  :تضمن المعلومات اإلضافية ما يلي، إن وجدت وحسب اإلقتضاءويجوز أن ت  -3

  ؛، والمعلومات حسبما تقررهاالسلطات المختصة المعنية للمجتمعات األصلية والمحلية  )أ(
   تعاقدية نموذجية؛بنود  )ب(
  الطرائق واألدوات المعدة لرصد الموارد الجينية؛  )ج(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(

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

  .يد االستعراض بعد ذلكوتبقى ق قرارات بشأنها،

  12المادة 

  لحصول وتقاسم المنافعلالمحلية   أو المتطلبات التنظيميةيمحلال االمتثال للتشريع
يتم الحصول أن  نص علىتمالئمة وفعالة ومتناسبة تشريعية أو إدارية أو سياساتية األطراف تدابير تتخذ   -1

وفقا  المستخدمة داخل واليتها القضائية] والمعارف التقليدية المرتبطة بها] مشتقاتهاو، [الموارد الجينية [على 
التشريع المحلي أو نص عليه ي حسبما ،للموافقة المسبقة عن علم ومع وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة

  .]منشأاللبلد [ ]للطرف األخر[ وتقاسم المنافع لحصولل ةمحليالالمتطلبات التنظيمية 
حاالت عدم االمتثال للتدابير المعتمدة وفقا لمعالجة تتخذ األطراف تدابير مالئمة وفعالة ومتناسبة   -2

  .1 للفقرة
 يمحل في حاالت االنتهاك المزعوم للتشريع ال،حسب االقتضاءإلى أقصى قدر ممكن و، تتعاون األطراف  -3

  .1المشار إليها في الفقرة  للحصول وتقاسم المنافع  التنظيمية المحليةأو المتطلبات
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  13المادة 

   واإلبالغ عنه]وتتبعه، ] [والمعارف التقليدية المرتبطة بها[  الموارد الجينية]استخدام[رصد 

،  [ الموارد الجينية]استخدام[رصد ] تعزيز الشفافية ولـل[تتخذ األطراف، حسب االقتضاء، تدابير   -1
لمتطلبات [ من بينها، ][.]االمتثال[لدعم ] ، وتتبعه واإلبالغ عنه] [ومشتقاتها والمعارف التقليدية المرتبطة بها

لمتطلبات الموافقة المسبقة عن [] الحصول على الموافقة المسبقة عن علم وإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة
  :التدابير علىهذه تشتمل أن ] يجب[] يمكن[و. ])1(12ب المادة بموج] [علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

  ::]، بما في ذلك ما يلي:] [يمكن أن تتضمن ما يلي، [[تحديد وإنشاء نقاط تفتيش   )أ(
  السلطة الوطنية المختصة في البلد المستخدم؛  )1(
   العامة؛موال من األ تمول البحوث التيمؤسسات  )2(
   الموارد الجينية؛]استخدام[ـ ائج البحوث المتعلقة بالكيانات التي تنشر نت  )3(
  ؛]براءات االختراع وأنواع النباتات] [الملكية الفكريةفحص [مكاتب   )4(
المشتقة من الموارد [لمنتجات على ا الرقابية أو التسويقية ةالسلطات التي تمنح الموافق  )5(

  ]؛]الناشئة من استخدام الموارد الجينية] [الجينية
المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك سلطاتها المختصة المعنية، المرخصة ) [ررا مك5(

  .]بمنح الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
 شهادة ]تصريح أو[ تفيد بأنه تم منح ]نيةالبحسن [عن طريق تقديم أدلة ] اإللزامية[ات اإلفصاح تطلبيجب الوفاء بم[
موافقة مسبقة عن علم وشروط متفق عليها بصورة متبادلة ]] [5من المادة ) د(2للفقرة [ وفقا ]لحصولوقت افي [

  ]؛]حسبما هو منصوص عليه بموجب التشريع الوطني
مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية بإدراج أحكام في الشروط المتفق عليها ] تشجيع] [مطالبة[[  )ب(

  شأن تنفيذ هذه الشروط، بما في ذلك من خالل متطلبات اإلبالغ؛بصورة متبادلة لتقاسم المعلومات ب
 الموارد الجينية ]استخدام[ اتصال فعالة من حيث التكاليف لرصدونظم  أدوات استخدامتشجيع   )ج(

  .]وتتبعه واإلبالغ عنه ،[
أو ] [التي قدمت[قواعد بيانات تتضمن معلومات عن الموارد الجينية ] إنشاء] [حسب االقتضاء،[  )د[(

  ].]أن تكون قد قدمت] يمكن] [من المحتمل[
 ،5من المادة ) د(2وفقا للفقرة ] في وقت الحصول[تصدر ] أو وثيقة مماثلة[شهادة ]] أو ، [تصريح[يشكل   -2
 من) ج(2للفقرة ] [5 من المادة 3للفقرة [وفقا [في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ] وتتاح[

  .معترف بها دوليا، تشكل شهادة امتثال ]]11المادة 
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تم /الحصول عليه[[تكون شهادة االمتثال المعترف بها دوليا دليال على أن المورد الجيني قيد البحث قد تم   -3

وبإبرام شروط متفق ] ، حيثما ينطبق األمر[ للموافقة المسبقة عن علم ]وفقا] واستخدامه[وحيازته ] الحصول عليه
] المقدم لـ] [الطرف] [البلد[متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع الوطني للحصول وتقاسم المنافع في عليها بصورة 

عن طريق تقديم شهادة ] اإللزامية[ويكون الوفاء بمتطلبات اإلفصاح ]. [أو مشتقاته[لمورد الجيني ا] بلد منشأ[
  .]معترف بها دوليا

عندما ال [المعلومات التالية كحد أدنى     ] أو ما يماثلها  [ا دوليا   أن تتضمن الشهادة المعترف به    ] يمكن] [يجب[  -4[
  ]:تكون سرية
  اسم السلطة الوطنية التي أصدرتها؛  )أ(
  تفاصيل عن المقدم؛  )ب(
  ]رمز أبجدي رقمي فريد ومشفر لتعريف الهوية؛[  )ج(
حائزة الشرعية  ال] [صاحبة الحق الشرعي في   المعنية  المجتمعات األصلية والمحلية    [تفاصيل عن   [  )د(

، حـسب   ]داخل المجتمعات األصلية والمحلية   [المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية      ] على
  ]االقتضاء؛

  تفاصيل عن المستخدم؛  )ه(
  ؛]أو ما يماثلها[في الشهادة ] أو المشتقات الواردة/الموارد الجينية و] [الموضوع الوارد[  )و(
  ]لنشاط الحصول؛] راجع الجغرافيةأو الم/و[الموقع الجغرافي [  )ز(
  ؛ بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها] بإبرام[تأكيد يفيد ] [إلىوصلة [  )ح(
  ؛]تأكيد يفيد بالحصول على موافقة مسبقة عن علم، حيثما ينطبق األمر) [ح مكررا(
  ؛]، حيثما ينطبق األمر[االستخدامات المسموح بها وقيود االستخدام   )ط(
  حويل إلى أطراف ثالثة؛شروط الت  )ي(
  .]تاريخ اإلصدار  )ك(

 اهذنفاذ  بدءالذي يعقد بعد [في هذا البروتوكول العامل كاجتماع لألطراف ] األول[مؤتمر األطراف على   - 5[
لشهادة االمتثال المعترف بها ] لـنظام []أن ينظر في طرائق إضافية] [أن يقرر بشأن أدنى محتوى[، ]البروتوكول

  .]عاة الحاجة إلى تقليل تكاليف التعامالت وضمان الجدوى والطابع العملي والمرونةدوليا، مع مرا

  ا مكرر13المادة [

   اإللزاميةفصاحعدم االمتثال لمتطلبات اإل
في الحاالت التي تستند فيها الدعوى أو المصدر إذا لم يفصح المستخدم عن المعلومات ذات الصلة ببلد المنشأ 

  :ينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها أو يرفض القيام بذلكمباشرة إلى الموارد الج
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  ينبغي إتاحة فرصة للمستخدم لمعالجة الموقف خالل فترة زمنية محددة بموجب القانون الساري؛  )أ(
  .]، يتوقف مواصلة النظر في الطلبتقديم أي إقرارإذا استمر المستخدم في عدم   )ب(

  14المادة 

  عليها بصورة متبادلةاالمتثال للشروط المتفق 
، [تشجع مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية ، أن 5من المادة ) 1)(و(5على األطراف، لدى تنفيذها للفقرة   -1

على إدراج أحكام ] المرتبطة بالموارد الجينية[والمعارف التقليدية ]  المرتبطة بهاتقليديةالمعارف الأو /و] [ومشتقاتها
  : هذه األحكامتتضمن، حسب االقتضاء، لتغطية تسوية المنازعات، وصورة متبادلةبشأن الشروط المتفق عليها ب

  عات؛منازتسوية اللعمليات أي  ستخضع لهاالوالية القضائية التي   )أ(
  أو/ والقانون الواجب التطبيق؛  )ب(
  .زعات بطرائق بديلة، مثل الوساطة أو التحكيمانمخيارات لتسوية ال  )ج(

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

 متبادلةعدم االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة ب فيما يتعلقعند اإلقتضاء، تتخذ األطراف تدابير فعالة،   - 3[
  :بما في ذلك تدابير لما يلي

  ؛]بما في ذلك مساعدة للذين يسعون إلى انتصاف قانوني [ اللجوء إلى العدالة]تيسير[  )أ(
األجنبية التحكيم  باألحكام وقراراتاالعتراف المتبادل تشجيع استخدام آليات فيما يتعلق ب  )ب(

  اذها؛فوإن
  ]]تيسير التعاون بين األطراف؛  )ج([

هذه المادة وفقا للمادة  فعالية ]العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول[عرض مؤتمر األطراف يست  - 4[
  ]. من هذا البروتوكول26

  ا مكرر14المادة [

  أمين المظالم الدولي المعني بالحصول وتقاسم المنافع
 والمجتمعات األصلية والمحلية في يتم إنشاء مكتب ألمين مظالم معني بالحصول وتقاسم المنافع لدعم البلدان النامية

. تحديد انتهاكات الحقوق وتوفير المساعدة التقنية والقانونية لضمان سبل االنتصاف الفعالة إلصالح هذه االنتهاكات
 البروتوكول هذا الحكم في موعد ال يتجاوز سنتين من  هذاوينفذ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في

  .] حيز النفاذدخول هذا البروتوكول
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  15المادة 

   التعاقدية النموذجيةبنودال
بنود تعاقدية نموذجية قطاعية ومتعددة  على إعداد وتحديث واستخدام يشجع كل طرف، حسب االقتضاء،  -1

  .القطاعات للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 الستخدام البنود دوريا في هذا البروتوكول تقييمامؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يجري   -2

  .التعاقدية النموذجية القطاعية والمتعددة القطاعات

  16المادة 

  أو المعايير/ وممارساتالأفضل والمبادئ التوجيهية ومدونات السلوك 
والمبادئ الطوعية يشجع كل طرف، حسب االقتضاء، على إعداد وتحديث واستخدام مدونات السلوك   -1

  .أو المعايير فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع/ وتأفضل الممارساالتوجيهية و
مدونات  الستخدام دوريافي هذا البروتوكول تقييما مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يجري   -2

 في اعتماد مدونات السلوك والمبادئ  وينظرأو المعايير/الممارسات وأفضل والمبادئ التوجيهية والطوعية السلوك 
  .وأفضل الممارسات والمعايير المحددةالتوجيهية 

  17المادة 

  زيادة التوعية
والمعارف التقليدية المرتبطة ] ومشتقاتها، [بأهمية الموارد الجينية  زيادة التوعيةتتخذ األطراف تدابير ل

ي، ضمن  ما يل أن تشتمل هذه التدابير علىجوزوي. الحصول وتقاسم المنافعوالمسائل المتعلقة ب ،بالموارد الجينية
  :جملة أمور
   وهدفه؛الترويج لهذا البروتوكول  )أ(
  ؛ المعنيينصحاب المصلحةوأ للمجتمعات األصلية والمحليةتنظيم اجتماعات   )ب(
  ؛المعنيينالمصلحة أصحاب و للمجتمعات األصلية والمحليةمكتب مساعدة صيانة إنشاء و  )ج(
  ؛ على الصعيد الوطني تعملمعلوماتالنشر المعلومات من خالل غرفة تبادل   )د(
 بالتشاور أو المعايير/ وممارساتالأفضل والمبادئ التوجيهية والطوعية  تشجيع مدونات السلوك  )ه(

  ؛ المعنيينأصحاب المصلحةو المجتمعات األصلية والمحليةمع 
  .اتخبرلوالدولي لاإلقليمي ي ومحلال  التبادل،حسب االقتضاء، تشجيع  )و(
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 بالموارد الجينية ومقدمي الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة تثقيف وتدريب مستخدمي  )ز(

  حول التزاماتهم المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛
تنفيذ هذا  مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في مواصلة  )ح(

  .البروتوكول
  .ية والمحلية ومبادئها التوجيهيةالتوعية ببروتوكوالت المجتمعات األصلزيادة   )ط(

  18المادة 

  القدرات
تنفيذ لتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية  وتنمية القدرات و،بناء القدراتتتعاون األطراف في   -1

 أقل البلدان نموا والدول الجزرية ال سيماالبلدان النامية، واألطراف من في على نحو فعال هذا البروتوكول 
منظمات المؤسسات وال، بما في ذلك من خالل ذات االقتصاد االنتقاليالنامية من بينها، واألطراف الصغيرة 

ولدى قيامها بذلك، ينبغي لألطراف أن تيسر مشاركة أصحاب .  القائمةوطنيةالقليمية ودون اإلقليمية واإلعالمية وال
  .القطاع الخاصظمات غير الحكومية، وومن بينهم المجتمعات األصلية والمحلية، والمن، المعنيينالمصلحة 

 موارد مالية وفقا ، إلى1، المشار إليها في الفقرة  في االعتبار التام احتياجات األطرافأن تؤخذيجب   -2
  .من أجل تنفيذ هذا البروتوكولالتفاقية وذلك لبناء القدرات في الألحكام ذات الصلة 

الوطنية من حيث القدرات من خالل تقييمات ذاتية للقدرات  احتياجاتها وأولوياتها دتحدأن  على األطراف  -3
وعند القيام بذلك، ينبغي أن تدعم األطراف .  فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكولالوطنية، كأساس للتدابير المالئمة،

 احتياجات وأولويات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين من حيث بناء القدرات، حسبما
  .تحددها ومع التشديد على احتياجات وأولويات النساء

من أجل دعم تنفيذ هذا البروتوكول، يجوز أن تتناول بناء القدرات وتنمية القدرات المجاالت الرئيسية   -4
القدرة على ) ب(؛  واالمتثال لهااالمتثال اللتزامات هذا البروتوكول القدرة على تنفيذ) أ: (التالية ضمن غيرها

القدرة على إعداد وتطبيق وإنفاذ تدابير تشريعية أو ) ج(وض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛ التفا
الموارد ] التي هي منشأ] [قدمالتي ت[قدرة البلدان ) د(بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ ومحلية إدارية أو سياساتية 

  .مواردها الجينيةل قيمة ةإضافالجينية على تطوير قدرات األبحاث الوطنية لديها من أجل 
  : جملة أمورعلى ما يلي، ضمن 4إلى  1  من أن تشتمل التدابير المتخذة وفقا للفقراتيجوز  -5

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

  متبادلة؛
  ؛رصد وإنفاذ االمتثال  )ج(



UNEP/CBD/COP/10/5/Add.5 
Page 26 

 
استخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على االنترنت المتاحة في أنشطة الحصول وتقاسم   )د(

  المنافع؛
  ؛تقدير القيمةتطوير واستخدام طرائق   )ه(
  دراسات تصنيفية؛وبحوث ما يرتبط به من  و،التنقيب البيولوجي  )و(
  ؛ى تسهيل استدامة نقل التكنولوجيا هذا، والبنية التحتية والقدرة التقنية علنقل التكنولوجيا  )ز(
  تعزيز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛  )ح(
  المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛أصحاب المصلحة تدابير خاصة لزيادة قدرات   )ط(
مع التركيز على تعزيز قدرات نساء ة تدابير خاصة لزيادة قدرات المجتمعات األصلية والمحلي  )ي(

  .بالموارد الجينيةالمعارف التقليدية المرتبطة أو /الموارد الجينية وفيما يتعلق بالحصول على هذه المجتمعات 
 ة، والدولية واإلقليمية الوطنيمستوياتعلى الالمتخذة  مبادرات بناء القدرات عنينبغي تقديم المعلومات   -6

 والتنسيق بشأن بناء القدرات المتعلقة آزر أوجه التعزيزإلى غرفة تبادل المعلومات بغية ت ،4 إلى 1 وفقا للفقرات
  .بالحصول وتقاسم المنافع

  ا مكرر18المادة 

  نقل التكنولوجيا والتعاون
، وتساهم في برامج البحث والتطوير  من االتفاقية19 و18 و16 و15تتعاون األطراف، وفقا للمواد 

. بما في ذلك أنشطة البحوث في مجال التكنولوجيا األحيائية، كوسيلة لتحقيق هدف هذا البروتوكولالتقني والعلمي، 
تعزيز وتشجيع الحصول على التكنولوجيا ونقلها إلى األطراف من البلدان النامية، بما في ذلك ب األطراف قوموت

 من أجل التمكين من ات االقتصاد االنتقالي،ذأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغير النامية من بينها واألطراف 
] ويجب. [البروتوكولهذا تطوير وتعزيز قاعدة تكنولوجية وعلمية سليمة ومستمرة لتحقيق أهداف االتفاقية و

] منشأبلد ال[] البلد المقدم] [البلدان المقدمة] [[في] [مع[األنشطة التعاونية، حيثما أمكن، ] هذه[أن تتم ] وينبغي[
  .الجينيةللموارد 

   ثالثا18المادة 

  غير األطراف
تقوم األطراف بتشجيع غير األطراف على االنضمام إلى هذا البروتوكول والمساهمة بمعلومات مناسبة   -1

  .في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
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  19المادة 

  والموارد الماليةالمالية اآللية 
 من االتفاقية عند النظر في الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذا 20تراعي األطراف أحكام المادة   -1

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

 ينظر فيه مؤتمر لكي ،2تعلق باآللية المالية المشار إليها في الفقرة إرشاد يل، عند تقديم في هذا البروتوكو
تدفقات وافية ويمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب من [ البلدان النامية إلى  مناألطراف، حاجة األطراف

بها وتتاح في الوقت المناسب وجديدة مالئمة ويمكن التنبؤ  [موارد مالية] الموارد المالية الجديدة واإلضافية
ذات االقتصاد  طرافاألو  من بينها، الجزرية الصغيرة الناميةوالدول أقل البلدان نموا ال سيما، و]وإضافية

  . نساء هذه المجتمعاتها فياات المحددة للمجتمعات األصلية والمحلية، بماالنتقالي، فضال عن االحتياجات واألولوي
 أقل البلدان ال سيماالبلدان النامية، ومن احتياجات األطراف أيضا  األطراف تراعي، 1 في سياق الفقرة  -4

تدفقات وافية ويمكن التنبؤ ل[، ذات االقتصاد االنتقالينموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف 
ات تطلبتنفيذ موجهودها الرامية إلى تحديد في ] ضافيةاإلجديدة وال ماليةالموارد بها وتتاح في الوقت المناسب من ال

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

يقتضيه اختالف الحال، على  ما مراعاةاألطراف، بما فيها تلك الموافق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول، مع 
  .أحكام هذه المادة

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

  .قتصاد االنتقاليذات االواألطراف 

  20المادة 

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

وعندما يعمل مؤتمر األطراف . اف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكولمؤتمر األطرلأي اجتماع 
  . األطراف فيهوقفا على بموجب هذا البروتوكول يكون اتخاذ القراراتكاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، 
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 أي عضو من أعضاء يستبدلعندما يعمل مؤتمر األطراف كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول،   -3
في ذلك الوقت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو  ال يكون كتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا في االتفاقية، ولكنم

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

 ويؤدي.  الضرورية لتعزيز تنفيذه على نحو فعالالمقرراتدود واليته، االستعراض الدوري ويتخذ، في ح
  :يقوم بما يليالوظائف المحددة له بموجب هذا البروتوكول و

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

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

   عن التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية؛المعلومات فضال
، فضال عن أي مرفقات  ومرفقه على هذا البروتوكولتتعديالفي ال النظر، حسب االقتضاء،  )ه(

  ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛واعتمادها، التي تعتبر ، أخرى لهذا البروتوكول
  .وكولأية وظائف أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذا البروتممارسة   )و(

 ما يقتضيه اختالف الحال، مراعاةيطبق النظام الداخلي لمؤتمر األطراف والقواعد المالية لالتفاقية، مع   -5
كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول خالف العامل بموجب هذا البروتوكول، باستثناء إذا قرر مؤتمر األطراف 

  . اآلراءتوافقذلك ب
باالقتران مع ر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول تعقد األمانة أول اجتماع لمؤتم  -6

وتعقد االجتماعات العادية .  هذا البروتوكولتاريخ بدء نفاذاالجتماع األول لمؤتمر األطراف المقرر عقده بعد 
عادية لمؤتمر االجتماعات الباالقتران مع الالحقة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 

  . ذلكخالفاألطراف، ما لم يقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 
تعقد االجتماعات االستثنائية لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول في أوقات   -7

ذلك ضروريا، أو بناء على روتوكول في هذا البأخرى حسبما يرى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 
شهر أ ستة في غضون ثلث األطراف على األقل بتأييد من من أي طرف، شريطة أن يحظى الطلب مكتوبطلب 

  .من إرسال األمانة للطلب إلى األطراف
أي دولة فضال عن  ،ألمم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذريةأن تكون ا يجوز  -8

 ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر األطراف العامل ، ليست طرفا في االتفاقية،عضو فيها أو مراقب عنها
 ألي هيئة أو وكالة، سواء وطنية أو دولية، حكومية أو غير  ويجوز.كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول

 األمانة برغبتها في حضور تغ أبلتكون قد و،هذا البروتوكولالمشمولة ب في المسائل ذات اختصاصحكومية 
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مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، أن تحضر على هذا من اجتماعات اجتماع 

ويخضع قبول ومشاركة المراقبين إلى النظام .  على األقليناألساس، ما لم يعترض ثلث األطراف الحاضر
  .ما هو منصوص عليه خالف ذلك في هذه المادةباستثناء ، 5الداخلي المشار إليه في الفقرة 

  21المادة 

  الهيئات الفرعية
 عمال بمقرر ، بما في ذلك ألي هيئة فرعية تنشئها االتفاقية أو تنشأ بموجبها، أن تخدم البروتوكوليجوز  -1

  .جب تنفيذهاهذا المقرر المهام الوا ويحدد .يتخذه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
 مداوالت التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في االتفاقيةيجوز لألطراف في   -2

وعندما تعمل هيئة فرعية في االتفاقية كهيئة فرعية لهذا . الهيئات الفرعيةتلك  اجتماعاتأي اجتماع من 
  . البروتوكول األطراف فيوقفا على بموجب هذا البروتوكول يكون اتخاذ القراراتالبروتوكول، 

 أي  يستبدل هيئة فرعية تابعة لالتفاقية وظائفها فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بهذا البروتوكول،تؤديعندما   -3
في ذلك الوقت طرفا في  ال يكون عضو من أعضاء مكتب هذه الهيئة الفرعية يمثل طرفا في االتفاقية، ولكن

  .بينهاطراف في البروتوكول من البروتوكول، بعضو تنتخبه األ

  22المادة 

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

  .يقتضيه اختالف الحال
 مؤتمر األطراف بتوي. متى كانت مستقلةاف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات األمانة  األطرحملتت  -3

 ترتيبات الميزانية الضرورية لتحقيق هذا في، في اجتماعه األول،  في هذا البروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف
  .الغرض

  23المادة 

  الرصد واإلبالغ
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع وإبالغبروتوكول،  بموجب هذا الالتزاماتهرصد تنفيذ ب كل طرف يقوم

اجتماع لألطراف في هذا كيحددها مؤتمر األطراف العامل وفي أشكال لألطراف في هذا البروتوكول، على فترات 
  .التدابير التي اتخذها لتنفيذ البروتوكولبالبروتوكول، 
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  24المادة 

  إجراءات وآليات لتعزيز االمتثال للبروتوكول
ببحث واعتماد  ، في اجتماعه األول،تمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول مؤيقوم

 وتشمل.  االمتثال ألحكام هذا البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثالعزيزإجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لت
هذه اإلجراءات وتكون . القتضاءا إلسداء المشورة أو تقديم المساعدة، حسب اهذه اإلجراءات واآلليات أحكام

  . من االتفاقية27ة بموجب المادة قررزعات المانمإجراءات وآليات تسوية الوال تخل ب ،لةستقمواآلليات 

  25المادة 

  التقييم واالستعراض
فعالية البروتوكول بعد ل ا تقييم، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكوليجري

 العامل كاجتماع  مؤتمر األطرافا يقررهذلك على فتراتبعد البروتوكول وهذا  بدء نفاذن  سنوات مأربع
  .لألطراف في هذا البروتوكول

  26المادة 

  التوقيع
، 2011 حزيران/و يوني4، في }...{ األطراف في االتفاقية فييفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام 

  .2012حزيران /و يوني10 إلى 2011حزيران /و يوني11مقر األمم المتحدة في نيويورك من وب

  27المادة 

  بدء النفاذ
ين للتصديق أو القبول أو خمسيبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك ال  -1

  .تفاقيةقتصادي اإلقليمي األطراف في االلتكامل االانضمام للدول أو منظمات الموافقة أو اال
قليمي، تصدق على هذا البروتوكول اإلقتصادي االتكامل النفاذ هذا البروتوكول ألي دولة أو منظمة يبدأ   -2

، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه 1لفقرة عمال باأو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه 
 التاريخ فينضمامها، أو اأو قبولها أو موافقتها أو  تصديقها صكقليمي اإلقتصادي االتكامل التلك الدولة أو منظمة 

  . أيهما أبعد،قليمياإلقتصادي االتكامل اللدولة أو منظمة لتفاقية الذي يبدأ فيه نفاذ هذه اال
قليمي وثيقة إضافية اإلقتصادي التكامل اال، ال يعد أي صك تودعه منظمة 2 و1ألغراض الفقرتين   -3

  . األعضاء في تلك المنظمةالدولقبل للوثائق المودعة من 
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  28المادة 

  التحفظات
  .ال يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول

  29المادة 

  نسحاباال
نسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي يجوز ألي طرف اال  -1

  .سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف
نسحاب، أو في أي تاريخ  سنة واحدة على تلقي الوديع إلخطار االانقضاءنسحاب نافذا بعد يصبح اال  -2

  .نسحابحدد في إخطار االيتالحق حسبما 

  30المادة 

  حجية ذات الالنصوص
العربية والصينية يودع لدى األمين العام لألمم المتحدة أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه 

  . الحجيةمن حيثاإلسبانية  والفرنسية والروسية وواإلنكليزية
  

 فـي    بالتوقيع على هذا البروتوكول    ،، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب األصول        لما تقدم وإثباتاً  
 .التواريخ المحددة

  
  . وعشرة عام ألفيناألول تشرين/أكتوبر في اليوم التاسع والعشرين من شهر ناغوياتحرر في 
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  رفق األولالم

  المنافع النقدية وغير النقدية
  :يجوز أن تشمل المنافع النقدية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  - 1

  رسم الحصول على كل عينة تم جمعها أو الحصول عليها؛/رسوم  )أ(
  مدفوعات مقدمة؛  )ب(
  دفعات على مراحل محددة؛  )ج(
  دفع أتاوات؛  )د(
   التجاري؛رسوم الترخيص في حالة التسويق  )ه(
رسوم خاصة يجب دفعها إلى الصناديق االستئمانية التي تساند حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه   )و(

  المستدام؛
  الرواتب والشروط التفضيلية حيثما يكون متفقاً عليها بصورة متبادلة؛  )ز(
  تمويل البحوث؛  )ح(
  المشاريع المشتركة؛  )ط(
  .الفكرية ذات الصلةالملكية المشتركة لحقوق الملكية   )ي(

  :يجوز أن تشمل المنافع غير النقدية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  - 2
  تقاسم نتائج البحث والتطوير؛  )أ(
التعاون والمساهمة في برامج البحث والتطوير العلميين، خصوصاً أنشطة البحث في التكنولوجيا   )ب(

  ا أمكن ذلك؛األحيائية، لدى البلد المقدم للموارد الجينية إذ
  المشاركة في تطوير المنتجات؛  )ج(
   والتدريب؛ثقيفالتعاون والمساعدة واإلسهام في الت  )د(
  السماح بالدخول إلى مرافق الموارد الجينية خارج الموقع الطبيعي وإلى قواعد البيانات؛  )ه(
بما في ذلك شروط لشروط، نية بشروط عادلة وبأنسب ا والتكنولوجيا إلى مقدم الموارد الجيارفنقل المع  )و(

 والتكنولوجيا التي تستعمل الموارد الجينية، ارفميسرة وتفضيلية يتفق عليها، وخصوصاً فيما يتعلق بالمع
  بما في ذلك التكنولوجيا األحيائية، أو التي تتصل بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

  تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا؛  )ز(
   القدرات المؤسسية؛بناء  )ح(
  الموارد البشرية والمادية لتعزيز قدرات اإلدارة وإنفاذ لوائح الحصول؛  )ط(
التدريب المتعلق بالموارد الجينية بمشاركة كاملة من البلدان المقدمة للموارد الجينية، وإن أمكن لدى تلك   )ي(

  البلدان؛
البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك قوائم الحصول على المعلومات العلمية المتصلة بحفظ التنوع   )ك(

  الجرد البيولوجية والدراسات التصنيفية؛
  اإلسهامات في االقتصاد المحلي؛  )ل(
البحوث الموجهة نحو االحتياجات ذات األولوية، مثل الصحة واألمن الغذائي، مع مراعاة االستعماالت   )م(

  مة للموارد الجينية؛الداخلية للموارد الجينية في البلدان المقد
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العالقات المؤسسية والمهنية التي يمكن أن تترتب على اتفاق الحصول وتقاسم المنافع وما يتبعه من   )ن(

  أنشطة تعاونية؛
  فوائد األمن الغذائي والمعيشي؛  )س(
  االعتراف االجتماعي؛  )ع(
  .الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة  )ف(
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  المرفق الثاني

  اعتماد البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية
  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

  الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي
  مشروع مقرر من مؤتمر األطراف

  /.....10المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

واحد من األهداف   استخدام الموارد الجينية أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عنإذ يشير إلى
  الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي،

 من االتفاقية بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن 15 المادة كذلك إلى وإذ يشير
  استخدامها،

أيلول /انسبرغ في سبتمبر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهوإذ يشير كذلك إلى
، الذي دعا إلى العمل، ضمن إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، للتفاوض 2002

  من أجل وضع نظام دولي لتعزيز وصيانة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،
لذي كلّف الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم  دال، ا7/19 المقرر وإذ يشير إلى

واألحكام المتصلة بها، ) ي(8المنافع، بالتعاون مع الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 
تؤمن صكوك /بصياغة وإبرام نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، بهدف اعتماد صك

  من االتفاقية وكذلك أهداف االتفاقية الثالثة،) ي(8 والمادة 15التنفيذ الفعال ألحكام المادة 
، الذي أصدر تعليمات إلى الفريق العامل أيضا باالنتهاء من إعداد 9/12المقرر وإذ يشير أيضا إلى 

 باعتباره صكا أو صكوكا العاشرفي اجتماعه  النظام الدولي وتقديمه إلى مؤتمر األطراف كي ينظر فيه ويعتمده
  من االتفاقية وأهدافها الثالثة،) ي(8 والمادة 15للتنفيذ الفعال ألحكام المادة 

 العمل الذي قام به الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم إذ يالحظ مع التقدير
  المنافع، 

وراثية النباتية لألغذية والزراعة تشمل الحفظ بأن أهداف المعاعدة الدولية بشأن الموارد الوإذ يسلّم 
واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

  استخدامها، تمشيا مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة واألمن الغذائي،
قدم الذي أحرزته المحافل الحكومية الدولية في التصدي للمشكالت المرتبطة بالحصول  كذلك بالتوإذ يسلّم

  وتقاسم المنافع،
 بأن النظام الدولي يتكون من اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول الحصول على الموارد وإذ يسلّم

لصكوك التكميلية، ومن بينها المعاهدة الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، فضال عن ا
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الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد 

  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
 بدء نفاذ البروتوكول بشأن الحصول على  الحاجة إلى اتخاذ ترتيبات مؤقتة إلى حينوإذ يضع في اعتباره

  الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، تمهيدا لتنفيذه الفعلي بمجرد بدء نفاذه،
  بروتوكولالعتماد     ا-أوالً 

 للمنافع البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصفعتماد ا يقرر  -1
  ؛هذا المقرراألول برد في المرفق ي، كما )البروتوكول (اقية التنوع البيولوجيتفالملحق با الناشئة عن استخدامها

متحدة أن يكون الوديع للبروتوكول، وأن يفتح باب التوقيع عليه  األمين العام لألمم الإلى يطلب  -2
  ؛2012شباط / فبراير1 إلى 2011شباط /ر فبراي2في مقر األمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 

، ع البروتوكول في أقرب فرصة ممكنةتفاقية التنوع البيولوجي إلى توقي األطراف في ايدعو  -3
في بغية ضمان بدء نفاذ البروتوكول ، نضمام، حسب اإلقتضاء القبول أو الموافقة أو االوإيداع صكوك التصديق أو

  ؛أسرع وقت ممكن
 الموافقة تفاقية إلى التصديق على البروتوكول أو قبوله أو ليست أطرافاً في االالدول التييدعو   -4
  ؛ن أن تصبح أطرافاً في البروتوكولحتى تتمكن بذلك منضمام إليه، حسب اإلقتضاء، عليه أو اال

  بروتوكوللاللجنة الحكومية الدولية ل    -ثانياً 
الحصول على بروتوكول بشأن لخصصة لم  إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة العضويةيقرر  -5

  ؛)اللجنة الحكومية الدولية(الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
جتماع ، األعمال التحضيرية لالحكومية الدولية، بدعم من األمين التنفيذي أن تتولى اللجنة اليقرر  -6

عتمدها ا، مع مراعاة أحكام الميزانية التي ها في ذلك الوقتأعمالهي تن نعلى أ ، في البروتوكولاألول لألطراف
  ؛مؤتمر األطراف

 مع مراعاة ما يقتضيه اختالف ،تفاقية يسري أن النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في االيالحظ  -7
  ؛يةجتماعات اللجنة الحكومية الدولا على ،الحال

 2011حزيران / يونيو10 إلى 6من جتماعها األول اأن تعقد اللجنة الحكومية الدولية يقرر   -8
  ؛2012نيسان / أبريل27 إلى 23واجتماعها الثاني من 

..... من  .......السيدة/ السيدللجنة الحكومية الدولية،الرئيسان المشاركان  أن يكون يقرر  -9
نتخاب أعضاء مكتبها من اإلى  في اجتماعها األول اللجنة الحكومية الدولية ويدعو ....من ..... السيدة /والسيد

  ؛في االتفاقيةألطراف بين ممثلي ا
  اللجنة الحكومية الدولية حسبما ترد في المرفق الثاني بهذا المقرر؛خطة عمل  يؤيد  -10
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 األمين التنفيذي أن يقدم مساعدة تقنية لألطراف، شريطة توافر الموارد، بغية دعم يطلب إلى  -11

  للبروتوكول،التصديق والتنفيذ المبكرين 
 مرفق البيئة العالمية أن يقدم دعما ماليا لألطراف للمساعدة على التصديق المبكر على يطلب إلى  -12

  4البروتوكول وعلى تنفيذه؛
ذ أنشطة ينفبت، بالتعاون مع المنظمات المعنية، حسب اإلقتضاء،  القيام األمين التنفيذييطلب إلى  -13

 المصلحة المعنيين، بما في ذلك مجتمع األعمال، والمجتمع العلمي لزيادة التوعية بين مجموعات أصحاب
  وآخرون، لدعم تنفيذ البروتوكول؛

 األطراف والمنظمات المعنية إلى أن تقدم مساعدة مالية وتقنية، حسب اإلقتضاء، لدعم تنفيذ يدعو  -14
  البروتوكول؛
ان نموا والدول الجزرية الصغيرة  األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلديطلب إلى  -15

النامية من بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، أن تجري تقييما أوليا الحتياجاتها بالعالقة إلى بناء القدرات، 
وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية من أجل تنفيذ البروتوكول على نحو فعال، وأن تتيح 

  ات إلى اللجنة الحكومية الدولية في موعد ال يزيد على شهرين قبل اجتماعها األول؛هذه المعلوم
بشأن الحصول وتقاسم [ األمين التنفيذي أن يتيح من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات يطلب إلى  -16

ة متبادلة وأن بنودا تعاقدية نموذجية قطاعية ومشتركة بين القطاعات بصدد الشروط المتفق عليها بصور] المنافع
  يجري تحليال مقارنا لمكونات الحصول وتقاسم المنافع فيها؛

 األمين التنفيذي أن يواصل إتاحة المبادئ التوجيهية القائمة ومدونات السلوك المتعلقة يطلب إلى  -17
ري تحليال ، وأن يج]بشأن الحصول وتقاسم المنافع[بالحصول وتقاسم المنافع من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات 

  مقارنا عن مكونات الحصول وتقاسم المنافع فيها؛
القيام، ى لاإلقليمي إقتصادي لتكامل االاومنظمات األخرى والدول في االتفاقية األطراف  حثي  -18

، بتعيين نقطة اتصال للجنة الحكومية الدولية وإبالغ األمين 2011آذار / مارس31في أقرب وقت ممكن، وقبل 
  ؛التنفيذي بذلك

  المسائل المتعلقة بالميزانيةالمسائل اإلدارية و    -ثالثاً 
، إلى حين بدء نفاذ البروتوكول، أن التكاليف المالية لآلليات المؤقتة سيتحملها الصندوق يقرر  -19

  ؛(BY) تفاقية التنوع البيولوجياالستئماني ال
تماع األول لألطراف في  إنشاء أمانة مؤقتة للبروتوكول إلى حين انعقاد االجيقرر أيضا  -20

  البروتوكول، تستضيفها أمانة االتفاقية؛

                                                              
 .قل هذه الفقرة إلى مقرر موحد بشأن اإلرشاد الموجه إلى اآللية الماليةيمكن ن   4
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 من (BE)  بالمبالغ التكميلية لتقديرات التمويل للصندوق اإلستئماني الطوعي الخاصيحيط علماً  -21

التي حددها األمين  2012- 2011 أجل المساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين
  ؛إلى تقديم مساهمات لهذا الصندوقاألخرى  األطراف والدول ويدعو، التنفيذي

الحادي  هفي اجتماعواعتمادها  2014- 2013بروتوكول لفترة السنتين ال النظر في ميزانية يقرر  -22
  . إلى األمين التنفيذي أن يقدم مشروع الميزانية في غضون ستة أشهر قبل موعد ذلك االجتماعويطلبعشر 

  بمشروع المقرر المرفق األول
البروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 

  للمنافع الناشئة عن استخدامها

  ]يدرج النص فيما بعد[
  
  

   بمشروع المقررالمرفق الثاني
بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الجينيـة  لخطة عمل اللجنة الحكومية الدولية ل     

  نصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاوالتقاسم العادل والم
  ]يدرج النص فيما بعد[

  

 -----  
  


