
  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
من  4في سیاق الفقرة  لحصول وتقاسم المنافع

یمكن استخدامها لتحدید ما الذي یشكل صكا دولیا متخصصا 
  صك،مثل هذا الب 

  :ليغرار ما یمقررا على  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا
  ،في بروتوكول ناغویا

  الدعم المتبادل بین الصكوك الدولیة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع،
متعلقا یمكن استخدامها لتحدید ما الذي یشكل صكا دولیا متخصصا 

ال تهدف إلى إنشاء تسلسل  صكمثل هذا اللالعتراف ب

لحصول وتقاسم المنافع المحتملة للصكوك الدولیة المتخصصة ل
على إعادة النظر  ویوافقعلى النحو الموجز في المرفق أدناه، 

معلومات عن كیفیة تناول الصكوك الدولیة المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في إطار 

من  4من المادة  3إلى  1من الفقرات  المعاییر المحتملة الواردة في الدراسة، مع مراعاة

 التطورات في المنتدیات الدولیة ذات الصلة؛
المعلومات واآلراء المقدمة، بما في ذلك  أن تقوم بتولیف

تاحتها ل ٕ نظر فیها الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها تالمعلومات من التطورات في المنتدیات الدولیة ذات الصلة، وا

 .(CBD/SBI/2/INF/17) "، وعملیة ممكنة لالعتراف به
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
 الثاني

 2018تموز /یولیه 13-9 كندا
  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
لحصول وتقاسم المنافعاالمتعلقة بالصكوك الدولیة المتخصصة  2/5

 من بروتوكول ناغویا 4المادة 
  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،

یمكن استخدامها لتحدید ما الذي یشكل صكا دولیا متخصصا التي لمعاییر بشأن ا التي تم إجراءهابالدراسة إذ ترحب 
 لالعترافعملیة ممكنة ما یمكن أن تكون ، و حصول وتقاسم المنافع

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا بأن یعتمد توصي
في بروتوكول ناغویا كاجتماع لألطرافإن مؤتمر األطراف العامل 

الدعم المتبادل بین الصكوك الدولیة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع،و الحاجة إلى تعزیز التنسیق  إذ یدرك
ذ یقرو  ٕ یمكن استخدامها لتحدید ما الذي یشكل صكا دولیا متخصصا التي لمعاییر ا من بأن أي ا

لالعتراف بعملیة ممكنة ما یمكن أن تكون ، و حصول وتقاسم المنافعل
  هرمي بین بروتوكول ناغویا والصكوك الدولیة األخرى،

المحتملة للصكوك الدولیة المتخصصة لمعاییر وال 1بالدراسة یحیط علما - 1
على النحو الموجز في المرفق أدناه، ، من بروتوكول ناغویا 4من المادة  4في سیاق الفقرة 

 المعاییر المحتملة في اجتماعه الرابع؛ هفي هذ
  :األطراف والحكومات األخرى إلى تقدیم یدعو - 2
معلومات عن كیفیة تناول الصكوك الدولیة المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في إطار   )أ(

  تدابیرها المحلیة؛
المعاییر المحتملة الواردة في الدراسة، مع مراعاة آراء بشأن  )ب(

  البروتوكول؛
التطورات في المنتدیات الدولیة ذات الصلة؛إلى األمینة التنفیذیة أن تواصل متابعة  یطلب - 3
أن تقوم بتولیف ةالتنفیذی ةإلى األمین أیضاً  یطلب - 4

تاحتها ل ٕ المعلومات من التطورات في المنتدیات الدولیة ذات الصلة، وا
 ؛الثالث

                                         
، وعملیة ممكنة لالعتراف بهللحصول وتقاسم المنافع ي متخصصدول صكدراسة معاییر لتحدید 

  

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثانياالجتماع 

كندا مونتلایر،
من جدول األعمال 7البند 

  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
إذ ترحب 

حصول وتقاسم المنافعلمتعلقا با
توصي

لبا
هرمي بین بروتوكول ناغویا والصكوك الدولیة األخرى،

في سیاق الفقرة 
في هذ

تدابیرها المحلیة؛

البروتوكول؛

تاحتها ل ٕ المعلومات من التطورات في المنتدیات الدولیة ذات الصلة، وا
الثالث

                                                
دراسة معاییر لتحدید " 1
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في التولیف المشار إلیه في في اجتماعها الثالث أن تنظر  إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ طلبی - 5

توصیة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا في اجتماعه  أن تقدمو  ،أعاله 4  الفقرة
 الرابع؛

في جدول أعمال اجتماعاته " التعاون مع المنظمات الدولیة األخرى"إدراج بند دائم بشأن یقرر  - 6
ات عن الصكوك الدولیة المتخصصة بما في ذلك أي معلوم ،المقبلة لتقییم التطورات في المنتدیات الدولیة ذات الصلة

، بهدف تعزیز أو طرف أو مجموعة أطراف/ة أخرى ولحصول وتقاسم المنافع التي تعترف بها هیئة حكومیة دولیل
 ؛لحصول وتقاسم المنافعلالصكوك الدولیة المتخصصة الدعم المتبادل بین البروتوكول و 

التنسیق، على الصعید الوطني، فیما یتعلق بمسائل  إلىاألطراف والحكومات األخرى  یدعو - 7
بهدف دعم نظام دولي متماسك  ، حسب االقتضاء،الحصول وتقاسم المنافع التي تُتناول في المنتدیات الدولیة المختلفة

 لحصول وتقاسم المنافع؛بشأن ا
األطراف والحكومات األخرى األطراف في بروتوكول ناغویا وفي صك دولي متخصص  یدعو - 8

لتنفیذ الصكین على نحو  حسب االقتضاء،، اتخطو لى اتخاذ إلحصول وتقاسم المنافع أو التي قد تصبح أطرافا فیه، ل
، ویشمل مشاركة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، حیثما كان ذلك مناسبا أو ممكنا، وفقا یحقق الدعم المتبادل

  .لظروفهم الوطنیة
  مرفق

من بروتوكول ناغویا  4من المادة  4لحصول وتقاسم المنافع في سیاق الفقرة لللصكوك الدولیة المتخصصة  محتملة معاییر
  ة عن استخدامهاشئبشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النا

تفق على الصك على الصعید الحكومي الدولي  - 1 ُ یتم إعداد الصك والموافقة علیه من خالل عملیة  – أن ی
  .ویمكن أن یكون الصك ملزما أو غیر ملزم. حكومیة دولیة

  :أي أن الصك – أن یكون الصك متخصصا  - 2
أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بموارد جینیة تقع بخالف /ینطبق على مجموعة محددة من الموارد الجینیة و  )أ(

  ول ناغویا؛ذلك ضمن نطاق بروتوك
أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بموارد جینیة تتطلب نهجا /ینطبق على استخدامات محددة للموارد الجینیة و  )ب(

  .متمایزا، وبالتالي متخصصا
یكون الصك متسقا مع أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا،  – أن یوفر الصك دعما متبادال  - 3

  :وال یتعارض معها، بما في ذلك فیما یتعلق بما یليویدعم هذه األهداف 
  االتساق مع أهداف حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛  )أ(
  التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛  )ب(
، المرتبطة بالموارد الجینیة الیقین القانوني فیما یتعلق بالحصول على الموارد الجینیة أو المعارف التقلیدیة  )ج(

  ما یتعلق بتقاسم المنافع؛وفی
  اإلسهام في التنمیة المستدامة، على النحو الذي ینعكس في األهداف المتفق علیها دولیا؛  )د(
سن النی  )ه(   .والفعالیة والتوقعات المشروعة ،ةالمبادئ العامة األخرى للقانون، بما في ذلك حُ
  

_________  


