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بروتوكول ناغويا بشأن احلصول وتقاسم املنافع
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ما هو بروتوكول ناغويا وما هو هدفه؟

إن بروتوكول ناغويا بشأن احلصول وتقاسم املنافع هو معاهدة دولية جديدة اعتمدت حتت رعاية اتفاقية التنوع البيولوجي في ناغويا، اليابان، في 29 أكتوبر/تشرين األول 

2010. وهدف البروتوكول هو التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية، مما يسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام وتنفيذ األهداف 
الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي. وسيدخل بروتوكول ناغويا حيز النفاذ عندما يصدق عليه 50 بلدا.

ما هي أهمية بروتوكول ناغويا؟

سيؤدي بروتوكول ناغويا إلى توفير املزيد من اليقني القانوني والشفافية لكل من مقدمي ومستخدمي املوارد اجلينية عن طريق:

تهيئة ظروف ميكن التنبؤ بها بشكل أكبر للحصول على املوارد اجلينية. �  

املساعدة في ضمان تقاسم املنافع عندما تخرج املوارد اجلينية من بلد الطرف املتعاقد املقدم للموارد اجلينية. �  

عن طريق املساعدة في تقاسم املنافع، فإن بروتوكول ناغويا يؤدي إلى حوافز حلفظ املوارد اجلينية واستخدامها املستدام، وبالتالي يعزز مساهمة التنوع البيولوجي في التنمية 

ورفاه اإلنسان.

ما الذي يغطيه بروتوكول ناغويا؟

ينطبق بروتوكول ناغويا على املوارد اجلينية املشمولة باتفاقية التنوع البيولوجي، وعلى املنافع الناشئة عن استخدامها. كما يغطي بروتوكول ناغويا املعارف التقليدية املرتبطة 

باملوارد اجلينية املشمولة باتفاقية التنوع البيولوجي واملنافع الناشئة عن استخدامها.

ما هي االلتزامات األساسية لبروتوكول ناغويا فيما يتعلق باملوارد اجلينية؟ 

يحدد بروتوكول ناغويا االلتزامات األساسية لألطراف املتعاقدة التخاذ تدابير فيما يتعلق باحلصول على املوارد اجلينية وتقاسم املنافع واالمتثال.

 

االلتزامات املتعلقة باحلصول

تدابير احلصول على الصعيد احمللي من أجل:

توفير اليقني القانوني والوضوح والشفافية �  

توفير قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية �  

وضع قواعد وإجراءات واضحة للموافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة �  

النص على إصدار تصريح أو ما يعادله في حالة منح حق احلصول �  

تهيئة الظروف املواتية لتعزيز وتشجيع املساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام �  

إيالء االعتبار الواجب حلاالت الطوارئ احلالية أو الوشيكة التي تهدد صحة البشر أو احليوانات أو النباتات �  

النظر في أهمية املوارد اجلينية لألغذية والزراعة واألمن الغذائي �  
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االلتزامات املتعلقة بتقاسم املنافع

التقاسم  على  تنص  أن  احمللي  الصعيد  على  املنافع  بتقاسم  املتعلقة  التدابير  على 

العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية، فضال عن التطبيقات 

اجلينية.  للموارد  املقدم  املتعاقد  الطرف  مع  الالحقة،  التجاري  االستغالل  وعمليات 

ويشتمل االستخدام على البحث والتطوير للتكوين اجليني أو الكيميائي والبيولوجي 

أن  متبادلة. ويجوز  لشروط متفق عليها بصورة  التقاسم  اجلينية. ويخضع  للموارد 

تكون املنافع نقدية أو غير نقدية مثل الريوع وتقاسم نتائج البحث.

االلتزامات املتعلقة باالمتثال

التنظيمية  املتطلبات  أو  احمللية  للتشريعات  االمتثال  لدعم  احملددة  االلتزامات  إن 

للطرف املتعاقد املقدم للموارد اجلينية، وااللتزامات التعاقدية املنعكسة في الشروط 

املتفق عليها بصورة متبادلة، تعتبر من االبتكارات الهامة لبروتوكول ناغويا. وعلى 

األطراف املتعاقدة:

اتخاذ تدابير تنص على أن يتم احلصول على املوارد اجلينية املستخدمة داخل واليتها القضائية وفقا للموافقة املسبقة عن علم ومع وضع شروط متفق عليها بصورة  �  

متبادلة، حسبما هو مطلوب من قبل طرف متعاقد آخر

التعاون في حاالت االنتهاك املزعوم ملتطلبات طرف متعاقد آخر �  

تشجيع األحكام التعاقدية بشأن تسوية النزاعات في الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة �  

ضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى احملاكم مبوجب نظمها القانونية في حاالت املنازعات الناشئة عن الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة �  

اتخاذ تدابير فيما يتعلق باللجوء إلى العدالة �  

اتخاذ تدابير لرصد استخدام املوارد اجلينية مبا في ذلك عن طريق تعيني نقاط تفتيش فعالة في أي مرحلة من مراحل سلسلة القيمة: البحث أو التطوير أو االبتكار  �  

أو األعمال السابقة لالستغالل التجاري أو االستغالل التجاري نفسه

كيف يتناول بروتوكول ناغويا املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية واملوارد اجلينية التي لدى املجتمعات األصلية واحمللية؟

يتناول بروتوكول ناغويا املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد اجلينية عن طريق أحكام بشأن احلصول وتقاسم املنافع واالمتثال. كما يتناول املوارد اجلينية في احلاالت التي يكون 

فيها للمجتمعات األصلية واحمللية احلق في منح حق احلصول عليها. وعلى األطراف املتعاقدة اتخاذ تدابير لضمان احلصول على املوافقة املسبقة عن علم لهذه املجتمعات 

والتقاسم العادل واملنصف للمنافع، مع مراعاة القوانني واإلجراءات املجتمعية فضال عن االستخدام والتبادل العرفيني.

أدوات وآليات املساعدة على التنفيذ

سيتطلب جناح بروتوكول ناغويا التنفيذ الفعال على الصعيد احمللي. ومن شأن مجموعة األدوات واآلليات التي ينص عليها بروتوكول ناغويا أن تساعد األطراف املتعاقدة 

في جملة أمور منها:

إنشاء نقاط اتصال وطنية وسلطات وطنية مختصة للعمل كنقاط اتصال للمعلومات أو منح حق احلصول أو التعاون بشأن املسائل املتعلقة باالمتثال �  

غرفة لتبادل املعلومات بشأن احلصول وتقاسم املنافع لتقاسم معلومات، مثل املتطلبات التنظيمية احمللية املتعلقة باحلصول وتقاسم املنافع أو معلومات بشأن نقاط  �  

االتصال الوطنية والسلطات الوطنية املختصة

بناء القدرات لدعم اجلوانب الرئيسية للتنفيذ. واستنادا إلى تقييم قطري ذاتي لالحتياجات واألولويات الوطنية، ميكن أن يشتمل ذلك على قدرات من أجل: �  

إعداد تشريعات محلية متعلقة باحلصول وتقاسم املنافع لتنفيذ بروتوكول ناغويا -  

التفاوض بشأن الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة -  

تطوير قدرات ومؤسسات داخل البلد -  

التوعية �  

نقل التكنولوجيا �  

الدعم املالي املستهدف ملبادرات بناء وتنمية القدرات من خالل اآللية املالية لبروتوكول ناغويا، وهو مرفق البيئة العاملية �  
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