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 مقدمة -أوًال 
 
ألهداف التنمية املســــتدامة أن تقوم البلدان "بضــــمان الوصــــول إىل املنافع  6-15واملقصــــد  5-2يقتضــــي املقصــــد  -1

 املتفق  نحوالالناشـــــــــــئة عن اســـــــــــتخدام املوارد الوراثية وما يتصـــــــــــل هبا من معارف تقليدية وتقامسها بعدل وإنصـــــــــــاف على 
 ا".عليه دوليً 

 
بالعناصـــر لتيســـري ، 2015رحبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة)، يف دورهتا اخلامســـة عشـــرة يف عام و  -2

التنفيذ احمللي للحصــول على املوارد وتقاســم منافعها بالنســبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
(العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها)، ودعت املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة إىل لفت عناية املؤمتر 

، بالعناصــــــر 2015. ورحب مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، يف دورته التاســــــعة والثالثني اليت عقدت يف يونيو/حزيران 1إليها
اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ودعا األعضاء إىل النظر فيها واستخدامها حسب االقتضاء. والحظ املؤمتر 

ا التكامل بني عمل اهليئة وبروتوكول ن ع اغويا بشــــــأن احلصــــــول على املوارد الوراثية والتقاســــــم العادل واملنصــــــف للمنافأيضــــــً
الناشــــــــــئة عن اســــــــــتخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي (بروتوكول ناغويا) يف ما يتعلق باحلصــــــــــول على املوارد الوراثية 

 2وتقاسم منافعها.
 
، على "إعداد مذكرات تفسريية غري توجيهية تبّني، 2017واتفقت اهليئة، يف دورهتا األخرية اليت عقدت يف عام  -3

املوارد الوراثية لسمات للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية بيف سياق العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ا
 3سم منافعها".اخلاصة باحلصول على املوارد وتقا  لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة، مبا يكّمل العناصر

 
ودعت اهليئة األعضــــــاء واملراقبني وغريهم من أصــــــحاب املصــــــلحة إىل توفري املســــــامهات الالزمة إلعداد املذكرات  -4

لى املوارد لكرتونية، مبا يف ذلك جتارهبم العملية يف جمال تنفيذ التدابري الوطنية للحصـــــول عاإلوســـــائل الالتفســـــريية هذه عرب 
عة وتقاســــــــــــم منافعها؛ والســــــــــــمات املميزة ملختلف القطاعات الفرعية املعنية باحلصــــــــــــول على املوارد الوراثية لألغذية والزرا

 4وتقاسم منافعها وممارساهتا احملددة.
 
ا إىل األمانة أن تعقد، بالتعاون مع أمانيت املعاهدة الدولية بشــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -5 وطلبت اهليئة أيضــً

والزراعة (املعاهدة) واتفاقية التنوع البيولوجي، حلقة عمل دولية ملســــــاعدة البلدان على رفع الوعي بشــــــأن الســــــمات املميزة 
 وارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارســــــــاهتا احملددة يف ســــــــياق العناصــــــــر اخلاصــــــــة باحلصــــــــول للقطاعات الفرعية املختلفة للم

 على املوارد الوراثيـة لألغـذيـة والزراعـة وتقـاســــــــــــــم منـافعهـا. وطلبـت أن تكون حلقـة العمـل مفتوحـة أمـام كـافـة األعضــــــــــــــاء 
ة لعمل الفنية احلكومية الدولية التابعوأن حيضــــــــــــــرها ممثل واحد على األقل من كل إقليم، عن كل جمموعة من جمموعات ا

                                                           
 .Report15/15-CGRFA/الوثيقة  من )2(22 الفقرة  1
 .C 2015/REPالوثيقة  من 52 الفقرة  2
 .Report-CGRFA/16/17الوثيقة من  )3(25 الفقرة  3
 .Report-CGRFA/16/17الوثيقة من  )4(25 الفقرة  4
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للهيئة املعنية باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية، وســـــــــــــبعة خرباء يســـــــــــــتوفون التمثيل اإلقليمي من القطاعات 
 5الفرعية اخلاصة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة للكائنات الدقيقة والالفقاريات.

 
العمل الدولية بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها (حلقة العمل) حلقة ُعقدت و  -6

. ونظرت حلقة العمل يف مدخالت وردت من األعضاء واملراقبني 2018يناير/كانون الثاين  12إىل  10يف روما، إيطاليا، من 
رت وفّ اهليئة،  وبناًء على طلبوأصحاب املصلحة اآلخرين، ووفرت منتدى للمشاركني لتبادل املعلومات واخلربات واآلراء. 

اق العناصر اخلاصة يحلقة العمل خمرجات إلعداد يف مرحلة الحقة املذكرات التفسريية غري التوجيهية اليت ستبّني، يف س
باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، السمات املميزة للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 ضاءالواردة من األعوميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن حلقة العمل، مبا يف ذلك املعلومات  6وممارساهتا احملددة.
، يًضاأقبني وأصحاب املصلحة اآلخرين، على موقع اهليئة على اإلنرتنت. وقد أتيحت خمرجات حلقة العمل، وأعماهلا واملرا

 7وعة العمل).لألغذية والزراعة (جمم صة املعنية باملوارد الوراثية احليوانيةجملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخص
 
احلصـــول ت التفســـريية غري التوجيهية اليت ســـتبّني، يف ســـياق العناصـــر اخلاصـــة بتقرتح هذه الوثيقة مشـــروع املذكراو  -7

قدم لألغذية والزراعة وممارســــــــــاهتا احملددة. وهي ت مات املميزة للموارد الوراثية احليوانيةعلى املوارد وتقاســــــــــم منافعها، الســــــــــ
وراثية احليوانية مات املميزة للموارد العرض الســمنافعها (ثانًيا)، وتباختصــار العناصــر اخلاصــة باحلصــول على املوارد وتقاســم 

كما أ�ا حتدد اجملاالت اليت ميكن أن تعزز املذكرات التفســـــريية فيها اهلدف من العناصـــــر اخلاصـــــة   (ثالثًا).لألغذية والزراعة 
أمهية  راعاةمملســـاعدة احلكومات على  االعتبار خمرجات حلقة العمل،بمع األخذ  باحلصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها،

املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، والدور اخلاص الذي تلعبه بالنســــبة لألمن الغذائي، ومساهتا املميزة، عند وضــــع تدابري 
 باحلصــــــول  ةاحلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها وتكييفها وتنفيذها، ويف نفس الوقت االلتزام بالصــــــكوك الدولية املتعلق

 على املوارد وتقاسم منافعها حسب االقتضاء (رابًعا).
 

 عناصر تيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها -اثانيً 
 بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
مت الرتحيب بربوتوكول ناغويا كخطوة عمالقة حنو تنفيذ اهلدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي: التقاســــــــــــــم  -8

ب. عن طريق احلصـــــول عليها بشـــــكل مناســـــالعادل واملنصـــــف للمنافع الناشـــــئة عن اســـــتخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك 
دفان اآلخران البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته، ومها اهل وينبغي أن يسهم تنفيذ هذا اهلدف الثالث يف حفظ التنوع

 التفاقية التنوع البيولوجي.
 

                                                           
 .Report-CGRFA/16/17 الوثيقة من )5(25 الفقرة  5
 .Report-CGRFA/16/17ز، من الوثيقة -) هـ5(25الفقرة   6
 .Inf.10-AnGR-CGRFA/WG/10/18و Inf.9-AnGR-CGRFA/WG/10/18 الوثيقتان  7
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دورهــا اخلــاص و  يتطلــب بروتوكول نــاغويــا من األطراف املتعــاقــدة النظر يف أمهيــة املوارد الوراثيــة لألغــذيــة والزراعــةو  -9
ة ة وتقاســــم منافعها وتنفيذها. كما أنه يســــلم صــــراحة بأمهي، عند وضــــع تدابري احلصــــول على املوارد الوراثي8لألمن الغذائي

املوارد الوراثية لألمن الغذائي، والطابع اخلاص للتنوع البيولوجي الزراعي، ومساته املميزة ومشاكله اليت حتتاج إىل حلول مميزة، 
ا اخلـاص وأمهيتها ة، فضــــــــــــــًال عن طـابعهـواالعتمـاد املتبـادل بني مجيع البلـدان يف مـا يتعلق بـاملوارد الوراثيـة لألغـذيـة والزراعـ

غري املناخ، املســـــــــتدامة يف ســـــــــياق التخفيف من وطأة الفقر وتالزراعية لتحقيق األمن الغذائي يف مجيع أحناء العامل وللتنمية 
 9ويعرتف يف هذا الصدد بالدور األساسي للمعاهدة الدولية.

 
، شرعت اهليئة يف عملية أدت يف النهاية إىل إعداد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم 2011يف عام و  -10

نافعها، مجمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها. وأنشأت اهليئة 
ميزة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية ، "السمات امليف مجلة أموروحددت هذه اجملموعة، 

، بتقرير جمموعة العمل 2012ورّحبت جمموعة العمل، يف دورهتا السابعة املنعقدة يف أكتوبر/تشرين األول  10والزراعة".
أمهية خاصة  زراعة تُعترب ذاتاملخصصة. كما قامت باستعراض وإلقاء الضوء على عدة مسات من املوارد الوراثية لألغذية وال

 11بالنسبة إىل املوارد الوراثية احليوانية.
 

 ، استبدلت اهليئة جمموعة العمل الفنية املخصصة بفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول2013ويف عام  -11
ة النباتية واحليوانية العمل املعنية باملوارد الوراثي جمموعاتعلى املوارد وتقاسم منافعها (فريق اخلرباء)، وكلفته، بالتعاون مع 

أدوات طوعية "واحلرجية التابعة للهيئة، بإعداد مشروع العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اليت ستكون 
ويف هذه  12.ملساعدة احلكومات الوطنية، وليست صكوًكا دولية جديدة بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها"

املوارد وتقاسم  لعناصر اخلاصة باحلصول علىلاملناسبة، قّدمت جمموعة العمل توصيات حمددة بشأن املوارد الوراثية احليوانية 
 13.منافعها

 
، رحبت اهليئة يف دورهتا العادية اخلامســـــــة عشـــــــرة بالعناصـــــــر اخلاصـــــــة باحلصـــــــول على املوارد 2015ويف عام  -12

وقت الحق، رحب مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، أي أعلى جهاز رئاســـــــــــــي يف املنظمة، يف وتقاســـــــــــــم منافعها. ويف 
دورته التاســــعة والثالثني، بالعناصــــر اخلاصــــة باحلصــــول على املوارد وتقاســــم منافعها، ودعا األعضــــاء إىل النظر فيها، 

 14وحسب االقتضاء استخدامها.
 

                                                           
 (ج) من بروتوكول ناغويا.8املادة   8
 الديباجة، بروتوكول ناغويا.  9

 .CGRFA-14/13/6الوثيقة   10
 .Report-AnGR-CGRFA/WG/7/12الوثيقة  من 32الفقرة  11 

 .Report-CGRFA/14/13) من الوثيقة 15(40الفقرة   12
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وتقاســـــــم منافعها إىل مســـــــاعدة احلكومات اليت تنظر يف تدابري احلصـــــــول على املوارد وترمي العناصـــــــر اخلاصـــــــة ب -13
احلصــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــم منافعها أو تقوم بوضــــــــــعها أو تكييفها أو تنفيذها، على األخذ بعني االعتبار أمهية املوارد 

تمتع هبا خمتلف تاليت  الوراثية لألغذية والزراعة، والدور اخلاص الذي تلعبه يف حتقيق األمن الغذائي، والســــــــــــــمات املمّيزة
اســــم االمتثال للصــــكوك الدولية اخلاصــــة باحلصــــول على املوارد وتق معالقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

 .منافعها حبسب االقتضاء
 

 وتوصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، على وجه اخلصوص، مبا يلي: -14
 

النظر عند وضع تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو تكييفها أو تنفيذها، يف السمات املميزة  •
ممارسات ، مبا يف ذلك أنشطته، وبيئته االجتماعية واالقتصادية، و لألغذية والزراعةللقطاع الفرعي للموارد الوراثية 
 االستخدام والتبادل اخلاصة به؛

هات احلكومية املعنية وأصحاب املصلحة غري احلكوميني الذين حيتفظون مبوارد وراثية لألغذية والزراعة حتديد اجلو  •
 أو يوفرو�ا أو يستخدمو�ا، والتشاور معهم؛

إدماج تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف السياسات واالسرتاتيجيات األوسع نطاقًا لألمن و  •
 لزراعية املستدامة؛الغذائي والتنمية ا

 دراسة وتقييم اخليارات املتاحة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛و  •

 إدماج تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف املشهد املؤسسي (القائم)؛و  •

 تعميم تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وزيادة الوعي بشأ�ا؛و  •

 سابق لكفاءة وأثر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ورصدها. وإجراء تقييم •
 

توفر العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيًضا التوجيهات يف ما يتعلق بالقضايا ذات األمهية و  -15
 نية لألغذية والزراعة:املوارد الوراثية احليوا اخلاصة باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك

 
 إىل أنه يف حالة الكثري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، قد يكون من الصــعبفهي تشــري، على ســبيل املثال،  •

أ وتتطلب تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها عادة أن يكون بلد املنش. حتديد "بلد املنشأ" بصورة مؤكدة
، أغلب األحيان يف، ولكن البحث والتطوير. بغرضقد أعطى موافقته املسبقة عن علم باستخدام مورد وراثي ما 

ّمت تبادل العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على نطاق واســــــــــــــع بني األقاليم والبلدان واجملتمعات لفرتات 
 تطويرها يف أماكن خمتلفة ويف مراحل زمنية طويلة من الزمن، وقد ســــــــــــاهم العديد من أصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة يف

قد ّمت توزيع املوارد الوراثية احليوانية على نطاق واســـــــــــــع، بني العديد من اجملتمعات، ويف أقاليم خمتلفة، و  15خمتلفة.

                                                           
احلصول على املوارد الوراثية لألغذية . )2011( وآخرين M. Schloenا نظر أيضً ا؛ 35اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، الفقرة  العناصر  15

ذات دراسة ال وثيقة .ممارسات االستخدام والتبادل احلالية، والقواسم املشرتكة، واالختالفات، واحتياجات جمتمع املستخدمني –والزراعة وتقاسم منافعها 
 .59رقم  املعلومات األساسية

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf
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ا عن مراكز تدجينها. ومن خالل هذه احلركة والتبادالت، اكتســــــبت املوارد الوراثية وبعيدً  لفرتات طويلة من الزمن
 حليوانية يف بيئات إنتاج متنوعة، ويف ظل ظروف تربية خمتلفة مسات ممّيزة يف أقاليم وبلدان خمتلفة. وبالنســــــــــــــبة ا

إىل معظم الســـالالت اإلقليمية والدولية، ســـيكون من الصـــعب، وحىت من املســـتحيل، حتديد بلد واحد كمصـــدر 
هلا. فاجملموعات النقية من السالالت الدولية والسالالت االصطناعية واملهّجنة هي من مصدر خمتلط. ويستخدم 

ســـاللة يف ا والغربية، لوصـــف حالة اليً خاصـــة مثل الســـالالت األصـــلية، واملتكّيفة حملفنية القطاعات مصـــطلحات 
 بلد معّني.

االعناصــــــر اخلاصــــــة باحلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها وتشــــــري  • راثية إىل وجود كمية كبرية من املوارد الو  أيضــــــً
لألغذية والزراعة، وال ســــــــــــــيما يف قطاعات مثل قطاع الثروة احليوانية. ولذلك، فإ�ا توصــــــــــــــي بأن تكون تدابري 

ما إذا كانت تنطبق على القطاع اخلاص أو فقط على املوارد  املوارد وتقاســــــم منافعها واضــــــحة يف احلصــــــول على
الوراثية لألغذية والزراعة العامة، وتشــــــري إىل أنه قد يكون لتدابري احلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها أثر كبري 

 16على تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

اخلاصــــة باحلصــــول على املوارد وتقاســــم منافعها يف نوع اســــتخدامات املوارد الوراثية لألغذية  كما تنظر العناصــــر •
 والزراعة اليت ميكن أن تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصـــــــول على املوارد وتقاســـــــم منافعها. وتتطلب تدابري احلصـــــــول 

. "الســتخدمها"على املوارد الوراثية على املوارد وتقاســم منافعها عادة املوافقة املســبقة عن علم من أجل احلصــول 
وحيدد بروتوكول ناغويا "اســــــــــــــتخدام" املوارد الوراثية على أنه "إجراء عمليات حبوث وتطوير على الرتكيبة الوراثية 

ويف حني أن  17".ولوجيةالبيللموارد الوراثية، مبا يف ذلك من خالل تطبيق التكنولوجيا  البيولوجيةو/أو الكيميائية 
 مثل شــــــــراء الســــــــائل املنوي من املزّودين التجاريني لتحســــــــني اإلمكانيات الوراثية يف قطيع اإلنتاج،  املمارســــــــات،

قد ال تُعترب "عمليات جبوث وتطوير"، وبالتايل فإ�ا ال تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصــــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــــم 
لى هذا يف تكنولوجيات جديدة ُتطّبق ع منافعها. لكن اســــــــــــــتخدام الســــــــــــــائل املنوي ذاته يف الرتبية واالختيار أو

الســــائل املنوي لتقدير قيم الرتبية الختيار حيوانات الرتبية هبدف املســــامهة يف التحســــني الوراثي، فيمكن أن يُعترب 
 ضمن "عمليات حبوث وتطوير".

ا اخليارات املختلفة اليت  • د يود صــــــانعو قوتتناول العناصــــــر اخلاصــــــة باحلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها أيضــــــً
الســياســات النظر فيها عند وضــع إجراءات التصــريح اخلاصــة باحلصــول على املوارد وتقاســم منافعها، من ناحية، 
وترتيبات تقاســــــــــــــم املنافع، من ناحية أخرى. وهي تشــــــــــــــري، على ســــــــــــــبيل املثال، إىل إمكانية توحيد اإلجراءات 

يســــــري تقاســــــم املنافع من خالل اتفاقات الشــــــراكة. وقد والشــــــروط ملنح احلصــــــول على املوارد الوراثية، وإمكانية ت
تغطي هذه االتفاقات جمموعة كاملة من املوارد الوراثية وتتناول تقاســـــــــم املنافع املختلفة كجزء من شـــــــــراكة طويلة 

 األمد.
 

النســـــبة بويف حني أن العناصـــــر اخلاصـــــة باحلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها تعاجل قضـــــايا ذات أمهية خاصـــــة  -16
يف دورهتا  لألغذية والزراعة، فإن اهليئة قد خلصــــــــــــــت مبا يف ذلك املوارد الوراثية احليوانية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة،

                                                           
 وتقاسم منافعها.، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد 38الفقرة   16
 ، بروتوكول ناغويا.2املادة   17
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مذكرات تفســريية تبّني، يف ســياق العناصــر اخلاصــة باحلصــول على املوارد وتقاســم منافعها، األخرية إىل أن هناك حاجة إىل 
 وارد الوراثية لألغذية والزراعة.السمات املميزة للم

 
 السمات المميزة للموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة -اثالثً 

 
عات العمل الفنية احلكومية الدولية اخلاصــــــــــة هبا واملعنية و ممع جم، بالتعاون 2012من عام  حددت اهليئة، ابتداءً  -17

قة بالعناصر اخلاصة حلبالسمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة م قائمةً  باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية،
باحلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها. ويف حني أن هذه الســـــمات املميزة هتدف إىل إظهار التوازن بني مجيع القطاعات 

يعرض لـذلـك و  رد الوراثيـة لألغـذيـة والزراعـة.الفرعيـة لألغـذيـة والزراعـة، فـإن كـل مسـة ال تنطبق بـالضــــــــــــــرورة على مجيع املوا
اليت تعترب ذات صــلة بشــكل خاص (معّلمة يف اجلدول بعالمة زائد  الســمات املميزة ويســلط الضــوء على امليزات 1اجلدول 

 احليوانيةة ) بالنســـبة للموارد الوراثي]-[) وتلك األقل صـــلة (أو اليت ليســـت هلا صـــلة) (معّلمة يف اجلدول بعالمة ناقص ]+[
. وأّما الســـــــــــمات املعّلمة يف اجلدول باللون الرمادي، فهي تُعترب حيادية أو ذات الصـــــــــــلة فقط بأجزاء من لألغذية والزراعة

صـــة باحلصـــول العناصـــر اخلاا لصـــلة الســـمات املميزة باملوارد الوراثية احليوانية كما وردت يف تصـــنيفً  1القطاع. ويوفّر اجلدول 
املدخالت الواردة ، و على أســـاس نواتج حلقة العمل(العامود إىل اليســـار)، والتغيريات املقرتحة  نافعهاعلى املوارد وتقاســـم م
 ليقات اليت وردت بعد حلقة العمل (العامود إىل اليمني).والتع من األعضاء واملراقبني

 
ميكن  يف املناطق حيث الا بالنســــــــــــبة لألمن الغذائي (الســــــــــــمة ألف)، وخباصــــــــــــة ا هامً تؤدي الثروة احليوانية دورً و  -18

) بدور حاســـــــم يف تنمية املوارد الوراثية 1-اءاالعتماد على إنتاج احملاصـــــــيل. كذلك، تضـــــــطلع اإلدارة البشـــــــرية (الســـــــمة ب
دجاج احلبش   على البشـــــر الســـــتمرارها وتكاثرها (مثًال كامًال   ااحليوانية. ويف بعض احلاالت، تعتمد أنواع احليوانات اعتمادً 

 ما يتعلق باملوارد لألغذية والزراعة والرتابط بني البلدان يف احليوانيةبالتبادل الدويل للموارد الوراثية ). ويف ما يتعلق الثقيل
اثية إىل أن التبادل األكثر كثافًة يف ما خيّص املوارد الور  الوراثية املائية لألغذية والزراعة (الســـــــــــمة جيم)، من املهم اإلشـــــــــــارة

بعض الســـــالالت املختارة فقط من بعض أنواع احليوانات اليت تتســـــم بأمهية أســـــاســـــية إلنتاج األغذية.  احليوانية حيصـــــل يف
يف املائة على األقل من السوق العاملي للفّروج تستخدم املوارد الوراثية املتأتية من شركات  50إن نسبة فعلى سبيل املثال، و 

، جتاوزت الصـــــــــادرات من الســـــــــائل املنوي للحيوانات املنتجة 2016ويف عام  18تربية قائمة يف الواليات املتحدة األمريكية.
ضـــــعاف. ورغم أن ألأللبان من حيث قيمتها ذلك املســـــتخدم على الصـــــعيد احمللي يف الواليات املتحدة األمريكية بســـــبعة 

الالت اإلقليمية ما زال ق بالســــــــــالســــــــــالالت الدولية الغريبة تطغى على التجارة العاملية، فإن الرتابط بني البلدان يف ما يتعل
 .ذي أمهيةا يف حني يبقى تبادل السالالت اإلقليمية قائمً 

 
إحراز تقدم يبدو أن تطوير التكنولوجيا مسح بما يتعلق بالطبيعية املتزايدة لعملية االبتكار (السمة دال)،  ويف -19

اجلهود املتنامية  1عكس اجلدول ي. كذلك، قد 4-الذي جيب أن ينعكس يف السمة دال رملحوظ يف هذا اجملال، األم
 ).4-جلينات للموارد الوراثية احليوانية (هاءاإلنشاء بنك 

                                                           
 .24، الصفحة Inf.10-AnGR-CGRFA/WG /10/18الوثيقة  18 
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 السمات المميزة للموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة: 1الجدول 

  
العناصر اخلاصة 

باحلصول على املوارد 
 وتقاسم منافعها

2018 

ــمــجــمــوعــــــة ألــف:  ال
ـــة دور الموارد  الوراثي

لألغذية والزراعة في 
 األمن الغذائي

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جزء ال يتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وهي  1-ألف
 تلعب دورًا أساسًيا يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة لقطاع األغذية والزراعة.

 + 

لألغذية والزراعة املتصلة بالنباتات واحليوانات والالفقاريات تشّكل املوارد الوراثية  2-ألف
شبكة مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم اإليكولوجية الزراعية واملائية على  والكائنات الدقيقة

 التوايل.
 + 

المجموعة باء:  دور 
 اإلدارة البشرية

 بالنشاط البشري،  والزراعة ارتباطًا وثيًقا(أ) يرتبط وجود معظم املوارد الوراثية لألغذية  1-باء
و(ب) ميكن النظر إىل العديد منها على أ�ا أشكال من املوارد الوراثية املعدّلة من جانب 

 اإلنسان.
 + 

تعتمد احملافظة على الكثري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطّورها على التدخل  2-باء
استخدامها املستدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج وسيلة هامة البشري املستمّر، ويشّكل 

 لضمان صو�ا.
+ + 

الــمــجــمــوعــــــة جــيــم:  
الـــتـــبــــــادل والـــتـــرابـــط 
عـــلـــى الـــمســـــــــــــتـــوى 

 الدولي

تارخيًيا مت تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة وعلى  1-جيم
واملناطق، وجزء هام من التنوع الوراثي املستخدم يف نطاق واسع عرب اجملتمعات والبلدان 

 األغذية والزراعة اليوم هو من أصول غريبة.
+ + 

باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فهي على حد  مثّة ترابط بني البلدان يف ما يتعلق 2-جيم
 منها.سواء تقّدم بعض املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعض اآلخر 

 + 

التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ضروري لسري عمل هذا القطاع ومن  3-جيم
 .املرجح أن تزداد أمهيته يف املستقبل

+ + 

الـــمـــجـــمـــوعــــــة دال:  
 طبيعة عملية االبتكار

تدرجيية الطابع  عادة ما تكون عملية االبتكار اخلاصة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 1-دال
ونتيجة مسامهات يقدمها العديد من األشخاص املختلفني، مبا يف ذلك السكان األصليون 

 واجملتمعات احمللية واملزارعون والباحثون ومربو النباتات، يف أماكن وأوقات خمتلفة.
+ + 

فرد، بل وراثي مال يطّور العديد من منتجات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من مورد  2-دال
 بفضل مسامهات من عدة موارد وراثية لألغذية والزراعة يف مراحل خمتلفة من عملية االبتكار.

  

املوارد الوراثية لألغذية  ميكن أن ُتستخدم بدورها معظم املنتجات املطّورة باستخدام 3-دال
املوارد  بني مقدميا جيعل من الصعب رسم خط واضح مموالزراعة ملواصلة البحث والتطوير، 
 الوراثية لألغذية والزراعة ومتلقيها.

  

يصل العديد من املنتجات الزراعية إىل السوق بشكل ميكن معه استخدامها كموارد  4-دال
 بيولوجية وكموارد وراثية على حد سواء.

–  

الــمــجــمــوعــــــة هــــــاء: 
المحتفظون بــالموارد 
ثيــــــة لألغــــــذيــــــة  الورا
والـــــــــــــــــــــــــزراعــــــــــــــــــــــــة 

 ومستخدموها

(أ) يتم االحتفاظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتستخدمها جمموعة واسعة  1-هاء
ومتنوعة جًدا من أصحاب املصلحة. (ب) وهناك جمموعات متمّيزة من املقدمني 

 واملستخدمني بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
+ + 

أصحاب املصلحة املختلفني الذين يديرون املوارد الوراثية لألغذية هناك ترابط بني  2-هاء
 والزراعة ويستخدمو�ا.

  

 + + حيتفظ القطاع اخلاص بقدر كبري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. 3-هاء
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مشروع المذكرات التفسيرية التي ستبّين السمات المميزة للموارد الوراثية الحيوانية  -ارابعً 

 لحصول على الموارد وتقاسم منافعهااسياق عناصر  لألغذية والزراعة في
 

 قطاع الثروة احليوانيةبت األســاســية ذات الصــلة ) تقدمي املعلوما1( :يهدف مشــروع املذكرات التفســريية التايل إىل -20
) وتوضـــيح 2ا، (�لصـــانعي الســـياســـات الذين يضـــعون تدابري احلصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها، أو يكيفو�ا أو ينفذو 

 ملوارد الوراثية احليوانيةا ذات صلة بابعض القضايا اليت أثريت يف العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أل�
 لألغذية والزراعة.

 
 الحيوانيةمعلومات أساسية عن الموارد الوراثية 

 
قد جيد صــــانعو الســــياســــات اخلاصــــة باحلصــــول على املوارد وتقاســــم منافعها أنه من املفيد تلقي بعض املعلومات  -21

 ولذلك ميكن أن توضـــــــــــح املذكرات  19لألغذية والزراعة وتبادهلا. اســـــــــــتخدام املوارد الوراثية احليوانية بشـــــــــــأناألســـــــــــاســـــــــــية 
 ما يلي: التفسريية

 
 ا وســــــــريع النمو. وُمتارس تربية احليوانات يف كافة أحناء العامل منذ أكثر ا راســــــــخً احليوانية قطاعً صــــــــناعة ال تشــــــــكل

 ا يؤدي إىل تطوير واستخدام جمموعة واسعة من السالالت يف ظّل نظم إنتاج متنوعة.ممآالف سنة،  10من 
 

إىل تطوير السالالت،  ا يؤديممكذلك، شهد قطاع تربية احليوانات تغيريات فنية كبرية يف �اية القرن الثامن عشر، 
سجالت للقطعان وتشكيل مجعيات ملرّيب احليوانات. وقد دعمت تطورات هامة يف املوارد الوراثية الكمية  وإنشاء

                                                           
 . 45 الدراسة ذات املعلومات األساسية رقم وثيقة أيًضا أنظر  19

وميكن  ةقعها الطبيعياُحيفظ قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خارج مو  4-هاء
 احلصول عليها هناك.

–  

ويف املزرعة  ةقعها الطبيعياُحيفظ قسم هام من املوارد الطبيعية لألغذية والزراعة يف مو  5-هاء
 يف ظروف مالية وفنية وقانونية خمتلفة.

+ + 

الــــمــــجــــمــــوعــــــة واو: 
ممـــارســـــــــــــات تبـــادل 
ــــيــــــة  ــــوراث ــــمــــوارد ال ال

 لألغذية والزراعة

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف سياق ممارسات متعارف عليها  جتري عملية تبادل  1-واو
 وبني اجملموعات املوجودة من مقدمي املوارد ومستخدميها.

+ + 

يف البحث والتطوير، حتدث عملية نقل واسعة للمواد الوراثية بني خمتلف أصحاب  2-واو
  املصلحة على امتداد سلسلة القيمة.

+ + 

المجموعــــة زاي: 
المنافع الناشـــــــــئة 
عن اســـــــــــتخــــدام 
الموارد الوراثيــــــة 
 لألغذية والزراعة

مع أّن املنافع اإلمجالية الناشئة عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مرتفعة للغاية،  (أ)1-زاي
(ب) فمن الصعب عند إجراء املبادلة تقدير املنافع املتوقّعة من كل عّينة من عّينات املوارد 

 لألغذية والزراعة.الوراثية 
  

   قد يدّر أيًضا منافع هامة غري نقدية. املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إّن استخدام 2-زاي

قد يؤدي استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل آثار خارجية تتجاوز بكثري  3-زاي
 املقّدم الفرد واملتلقي الفرد لتلك املوارد.

  

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak527e.pdf
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تيار لتقدير قيمة التكاثر، مثل مؤشر االخ أساس علمي علىقائمة الدوات األيف منتصف القرن العشرين اعتماد 
الختيار وإحراز أّدى إىل تعزيز استجابة ا الذيويف مرحلة الحقة، أفضل تنبؤ خطي غري متحّيز والنموذج احليواين، 

وامسات. لتقدم وراثي يف السالالت النقية. كما أن التطوير السريع للوراثة اجلزيئية مسح باعتماد االختيار باستخدام ا
وساعد تسلسل احلمض النووي يف حتديد اخللفية الوراثية للعديد من مسات اإلنتاج ومسات أخرى هامة يف أنواع 
احليوانات. وقد أّدى اكتشاف شّكالة مكّون بروتيني واحد وحتليلها إىل االنتقاء اجلينومي. ويف اإلنتاج التجاري 

ل تعزيز واالنتقاء لتحسني قوة اهلجني من أج أساس علميمة على لّلحوم والبيض، ّمت اعتماد طرق التهجني القائ
 .ورحبيتهغّالت اإلنتاج احليواين 

 
وبصـــــــورة عامة، أّدت عمليتان رئيســـــــيتان إىل تطوير الســـــــالالت. اعتمدت األوىل على تكييف أعداد احليوانات 
ل   لظروف حمـــددة يف جمـــايل البيئـــة والرتبيـــة ضــــــــــــــمن نظم إنتـــاج مكثفـــة وخمتلطـــة. وأّدى هـــذا األمر إىل تشــــــــــــــكـــّ

ا وانات نظرً ية فقد اســـــــــتندت إىل اختيار احليالعامل. وأّما العملية الثانمجيع أحناء العديد من الســـــــــالالت احمللية يف 
تلحظها  القدرهتا على اســـــــــــتخدام اإلدارة املثلى (التغذية، واإليواء والرعاية الصـــــــــــحية) يف ظّل ظروف مكّيفة بيئيً 

عالية  كّل هذا إىل تطوير ســـــالالت دوليةأّدى  نظم اإلنتاج الكثيف، ممّا أفضـــــى إىل منو ســـــريع وغّالت مرتفعة. و 
 نتاج التجاري.األداء لإل

 
إىل استخدام املوارد الوراثية احليوانية، غري أن مستوى ترّكز وختّصص  املصلحةوتلجأ جمموعة واسعة من أصحاب 

نية والرتبية وبصـــــــورة تقليدية، يتوّىل إدارة املوارد الوراثية احليوا أنشـــــــطة الرتبية خيتلف إىل حّد بعيد ضـــــــمن القطاع.
 كن القيــــام ومي. وظيفيت الرتبيــــة واإلنتــــاج يف األعــــداد ذاهتــــا من احليوانــــات مربو املــــاشــــــــــــــيــــة الــــذين جيمعون بني

األســراب املتوفرة ا من القطعان و بذلك على مســتوى وطين عرب انتقاء احليوانات حبيث تشــّكل اجليل التايل انطالقً 
تربية أو مجعيات  اتمن خالل تشكيل جمموعة تربية عادية عرب جتمع أو الوطين ا، أو على املستوى اإلقليميحمليً 

 ا بــــالنســــــــــــــبــــة إىل بعض أنواع ويف العقود األخرية، تطّور قطــــاع تربيــــة متخصــــــــــــــص جــــدً  .عــــانل القطيــــســــــــــــــجت
ا فعة نســــــــبيً رتاملتكاثر المعدالت  مسحتويف قطاع الدواجن بصــــــــورة خاصــــــــة،  املواشــــــــي ويف بعض أقاليم العامل.

وتظهر  ســنة.التحســني الوراثي وإمداد املنتجني حبيوانات حمتربية احليوانات برتكيز يف جمال  لصــناعة واســعة النطاق
 بدرجة أقل.كان مماثلة يف قطاع اخلنازير، وإن   هياكل

 
 لبعض هذه األنواع مسامهة صغرية يف إمجايلأن فقط يف اإلنتاج احليواين، حيث نوًعا  40حوايل  ويتم استخدام

عظم املنتجات م - قار، واخلنازير، واخلراف، واملاعز والدجاجاألب -إنتاج األغذية. وتوفّر األنواع "اخلمسة الكربى"
 دور األقارب الربية لألنواع املدّجنة ال يُذكر.إن الغذائية احليوانية املنشأ. وأّما يف تربية احليوانات، ف

 
اإلنتاج   يفمجايلاإل املسامهات تعزيزمن أجل ادة احلضغوط الوخضع قطاع الثروة احليوانية منذ الثمانينات، إىل 

يف الطلب املتنامي على املنتجات  20الغذائي. ومتثّلت القوة الدافعة هلذه الظاهرة، اليت ُتسّمى ثورة الثروة احليوانية،

                                                           
 . Livestock to 2020و C. 1999و S. & Courboisو H., Ehuiو M., Steinfeldو C.H., Rosegrantو Delgado أُنظر 20 
 .28، الصفحات نقاش حول األغذية والزراعة والبيئة وثيقة ..The next food revolutionو
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نتاج اإل، ازداد 2014و 1980احليوانية املنشأ والزيادة يف اإلنتاج التجاري الكثيف يف البلدان النامية. وبني عامي 
يف املائة على التوايل. وأفضت ثورة الثروة احليوانية إىل حتّول كبري  170و 234نسبة اللحوم واحلليب بالعاملي من 

 يف اإلنتاج احليواين من املناطق املعتدلة إىل املناطق االستوائية وشبه االستوائية.
 

مليــــــار شــــــخص عــــــام  9.1لـــــــ أنــــــه مــــــن أجــــــل تــــــوفري األغذيــــــة  21وتبــــــّني تقــــــديرات منظمــــــة األغذيــــــة والزراعــــــة
طـــــــن، كمـــــــا ينبغـــــــي أن يصـــــــل  اتمليـــــــار  3جيـــــــب أن يرتفـــــــع اإلنتـــــــاج الســـــــنوي للحبـــــــوب إىل حـــــــوايل  ،2050

 مليون طن. 470اإلنتاج السنوي للحوم إىل 
 

مثل األلياف، خرى (األتموين الويف حني ُتســــــــتخدم احليوانات بصــــــــورة رئيســــــــية إلنتاج األغذية وتوفري خدمات 
وعة نظيمية واإليكولوجية الداعمة األخرى اليت توفّرها يف جمموعة متنوالفرو واجلّر)، جتدر اإلشارة إىل اخلدمات الت

من النظم اإليكولوجية الزراعية (مثل إعادة تدوير املغذيات ومكافحة األعشـــــــــاب). كما أ�ا تّتســـــــــم بقيم ثقافية 
 يفة واملختلطة.لكثاصة يف نظم اإلنتاج ااخلمهية األهامة (مثل اهلوية، والثروة واحلالة، والرتفيه والرياضة)، ذات 

 
ـــــلحة غير الحكوميين الذي يحتفظون بموارد وراثية لألغذية  ـ ـ ـ ـــــحاب المصــ ـ ـ ـ تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصــ

 والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، والتشاور معهم
 

حاب املصلحة وأصتوصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالتشاور مع اجلهات احلكومية  -22
. وميكن أن توضح املذكرات 22غري احلكوميني الذي حيتفظون مبوارد وراثية لألغذية والزراعة أو يوفرو�ا أو يستخدمو�ا

 التفسريية ما يلي:
 

 يف كثري من األحيان، لن تكون الســـــــلطة املختصـــــــة باحلصـــــــول على املوارد وتقاســـــــم منافعها الســـــــلطة املســـــــؤولة 
 عن الثروة احليوانية وتربية احليوانات أو عن صـــــــــحة احليوان، وبالتايل قد تســـــــــتفيد من إقامة مشـــــــــاورات مباشـــــــــرة 

 مع السلطات احلكومية ذات الصلة وأصحاب املصلحة.
 

من  ة وُمربيهارعاة الثروة احليوانيويّتســم قطاع الثروة احليوانية مبجموعة واســعة من أصــحاب املصــلحة، مبا يف ذلك 
األفراد، ومجعيات املرّبني والقطعان، وصـــناعة الرتبية، والرعويني ومجعياهتم، ومراكز الرتبية والبحوث، وصـــون املزارع 
واملرافق، واجلامعات، والباحثني، واخلدمات اإلرشـــــادية والبيطرية، واملنظمات غري احلكومية والســـــلطات التنظيمية 

م يف تطوير وتنفيذ احلصــــول على املوارد وتقاســــهؤالء حة ذات الصــــلة. وينبغي اســــتشــــارة مجيع أصــــحاب املصــــل
ظيمية لسماح لصانعي السياسات واجلهات التنلمنافعها للموارد الوراثية احليوانية. وسوف تكون مشاركتهم هامة 

يف جمال احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها االّطالع عن كثب على خصائص البحوث والتنمية اخلاصة 
 عن املمارســـــــات القائمة يف جمال االســـــــتخدام والتبادل للقطاع الفرعي من أجل تفادي انات املزرعة، فضـــــــًال حبيو 

                                                           
(مـــــــــتـــــــــاح عـــــــــلـــــــــى املـــــــــوقـــــــــع  2050. كـــــــــيـــــــــف ميـــــــــكـــــــــن تـــــــــوفـــــــــري األغـــــــــذيـــــــــة لـــــــــلـــــــــعـــــــــامل عـــــــــام 2009مـــــــــنـــــــــظـــــــــمـــــــــة األغـــــــــذيـــــــــة والـــــــــزراعـــــــــة،  21 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf( 
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.2-15الفقرة   22
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القيود التنظيمية اليت تعيق بال ضـــرورة اســـتخدام املوارد الوراثية احليوانية، وتطويرها وصـــو�ا، واإلخالل مبمارســـات 
كون أن معظم أصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة يف قطاع الثروة احليوانية ميلا إىل تبادل املوارد الوراثية احليوانية القائمة. ونظرً 

معارف حمدودة بشـــــأن احلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها، وتداعيات هذه املوارد على قطاعهم، قد تســـــاعد 
ا هذه املشـــــــاورات   يف رفع مســـــــتوى الوعي إزاء القضـــــــايا املتصـــــــلة باحلصـــــــول على املوارد وتقاســـــــم منافعها أيضـــــــً

 يف القطاع.
 

إدماج تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها مع األمن الغذائي وسياسات واستراتيجيات التنمية 
 الزراعية المستدامة بشكل أوسع

 
باحلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها بالنظر يف احلصــــــول على املوارد الوراثية لألغذية  املعنيةتوصــــــي العناصــــــر  -23

ولذلك، ميكن أن تشري املذكرات  23والزراعة وتقاسم منافعها يف السياق األوسع للتنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
ا أن تدمج األحكام ، اليت ميكن إمواإلنتاج احليواينائي يف جمايل األمن الغذ إىل الســـياســـات والتشـــريعات التفســـريية صـــراحةً 

 تقاسم منافعها أو أن تشري إليها:لألغذية والزراعة و  احليوانيةذات الصلة باحلصول على املوارد الوراثية 
 

لنواتج اتؤدي حيوانات املزرعة دورًا هاًما يف توفري األغذية، وإدامة سبل العيش وتزويد البلدان مبجموعة متنوعة من 
االقتصادية. وقد تتسم الثروة احليوانية بأمهية خاصة بالنسبة إىل الفقراء الذين جينون منافع عديدة من حيواناهتم. 

مات  األغذية على مستوى األسرة، لالستهالك املباشر واإلمداد باملنتجات واخلدريفالثروة احليوانية تساهم يف توف
للتخفيف من وطأة  ااألغذية والسلع. كذلك، توفّر تنمية الثروة احليوانية فرصً اليت يتم بيعها لشراء أنواع أخرى من 

ل تقدمي اخلدمات من خال على سبيل املثالالفقر وتعزيز سبل العيش يف نُظم اإلنتاج ذات املدخالت املنخفضة، 
 البيئية وتطوير منتجات لألسواق املتخصصة.

 
ويف بلدان عديدة، ُوضعت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو جيري وضعها باعتبارها تشريعات أو 

خرى ذات األسياسات المن املهم وضع مثل هذه التدابري مبا يتسق مع  ومع ذلكسياسات قائمة حبّد ذاهتا. 
اسات أو احلّد من الفقر، وغريها من السي الصلة، ودجمها مع هذه السياسات مثل اسرتاتيجيات التنمية الزراعية

احلصول  ا إشراك قطاع الثروة احليوانية منذ البداية يف وضع وتنفيذ تدابريأيضً  املهماخلاصة بالثروة احليوانية. ومن 
الصعيد   لقطاع الثروة احليوانية علىكامًال   اصانعو القرارات فهمً لعلى املوارد وتقاسم منافعها لضمان أن يكّون 

لي، والتدفقات اجلينية احلالية والتداعيات احملتملة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على اإلنتاج احمل
 احمللي. املستوىاحليواين على 

  

                                                           
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.3-15الفقرة   23
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 إدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها في المشهد المؤسسي
 

كن وتقاسم منافعها بتحديد الرتتيبات املؤسسية القائمة اليت ميتوصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد  -24
 ما يلي: املذكرات التفسريية وضحميكن أن تو  24استخدامها ملعاجلة مسألة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 
. خمتصةدة ا على عاتق سلطة واحهما تقع املسؤولية عن اإلطار الوطين للحصول على املوارد وتقاسم منافع غالًبا

يف الواقع، تبّني التقارير االنتقالية الوطنية بشــــــــــــــأن تنفيذ بروتوكول ناغويا أن بلدان عديدة عمدت إىل اختيار و 
ا عن اعتماد �ج خاص بقطاع أو بقطاع ســـــلطة واحدة خمتصـــــة للحصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعها، عوضـــــً 

تتشـــــاطر مســـــؤولية احلصـــــول على املوارد وتقاســـــم فرعي حمّدد. بيد أن ســـــلطاٍت عديدة ضـــــمن البلد الواحد قد 
منافعها، ولذا قد يندرج احلصــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــم منافعها للموارد الوراثية احليوانية ضــــــــــمن والية ســــــــــلطة 
متخصصة تُعىن باملسائل اخلاصة بالثروة احليوانية. وسوف يعتمد اعتبار ما إذا كان تشاطر اختصاصات احلصول 

 ا على املشهد املؤسسي وغريها من الظروف اخلاصة بالبلد املعين.م منافعها مفيدً على املوارد وتقاس
 

 إبالغ مزودي الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومســـــتخدميها المحتملين وتوعيتهم بشـــــأن تدابير الحصـــــول 
 على الموارد وتقاسم منافعها

 
ألغذية مزودي املوارد الوراثية لتشدد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على أمهية إبالغ  -25

وميكن أن توضح  25.والزراعة ومستخدميها احملتملني وتوعيتهم بشأن تدابري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها
 املذكرات التفسريية ما يلي:

 
على غرار قطــاعــات فرعيــة أخرى، ال تكون اجملتمعــات املعنيــة بــالثروة احليوانيــة يف حــاالت عــديــدة على إدراك 

وراثية منافعها وتداعياهتا احملتملة على البحوث والتنمية يف جمال الرتكيبة ال وتقاســـــمبعناصـــــر احلصـــــول على املوارد 
اثيـــة ة. ومن جهـــة أخرى، فـــإن البلـــدان اليت توفّر املوارد الور للموارد الوراثيـــة احليوانيـــالبيولوجيـــة و/أو الكيميـــائيـــة 

احليوانية ســـوف تتوّقع بشـــكل متزايد أن يكون متلقي/مســـتخدمي مواردها على علم بتدابري احلصـــول على املوارد 
 ثية الدولية ث يف املشـــــــاريع البحو وتقاســـــــم منافعها املرعية وأن يطبقوها. كذلك، ســـــــوف يتوقع الشـــــــركاء يف البح

 االلتزام الكامل بالتدابري الوطنية ذات الصلة اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. البعض بعضهم من
 

أّما تدابري التوعية على املســـــتوى الوطين فيجب أن تســـــتهدف املرّبني والباحثني بصـــــورة خاصـــــة. فاألحداث مثل 
زة لتقدمي معلومات ا ممتالمية ذات الصـــلة توفّر فرصًـــ معارض احليوانات، واجتماعات مجعيات املرّبني واملؤمترات الع

وقد  املعلومات. اتعن عناصــر احلصــول على املوارد وتقاســم منافعها ألصــحاب املصــلحة ذات الصــلة ومضــاعف
ها مساعدة بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعللمكتب  وإنشاء البحوثترغب مجعيات املرّبني ومنظمات 

ن خالل ا نشــــر املعلومات مكتب، وتســــهيل إبالغ الســــلطة الوطنية املختصــــة. وميكن أيضــــً على هذا امل واحلفاظ
                                                           

 اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.، العناصر 30الفقرة   24
 ا، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهارابعً -3اجلزء  25 
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املطبوعات، والنشــــــــــــــرات الدورية وغريها من قنوات اإلعالم واملعلومات. كما أن الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية 
 احمللية وعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها قد تشكل أدواٍت للتوعية.

 
 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها: اإلطار القانوني الدولي

 
 ا صــــــكوك دولية أخرى تشــــــكل جزءً ثالثة تشــــــري العناصــــــر اخلاصــــــة باحلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها إىل  -26

عاهدة. وقد توفّر وجي، وبروتوكول ناغويا واملمن اإلطار العاملي للحصــــول على املوارد وتقاســــم منافعها: اتفاقية التنوع البيول
وميكن أن توضح املالحظات  26املالحظات التفسريية معلومات عن حالة "الصكوك املتخصصة" يف إطار بروتوكول ناغويا.

 التفسريية ما يلي:
 

ية ا أخرى مثل خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانإضـــــافًة إىل هذه الصـــــكوك القانونية امللزمة، فإن صـــــكوكً 
ية وتقاســــــــــم على املوارد الوراثية احليوان احلصــــــــــولوضــــــــــع وتنفيذ تدابري  النظر يف(خطة العمل العاملية) تســــــــــتحق 

وراثية احليوانية لمنافعها. وتوفّر خطة العمل العاملية، اليت أعّدهتا اهليئة واعتمدها املؤمتر الفين الدويل بشـــــــأن املوارد ا
إلعداد قوائم جرد املوارد الوراثية احليوانية، وتوصـــــــــــيفها، ورصـــــــــــدها،  الدويل، اإلطار 2007لألغذية والزراعة عام 

 واستخدامها على حنو مستدام وحفظها، ولبناء القدرات من أجل حتسني إدارة هذه املوارد.
 

املوارد الوراثية [تيســـري احلصـــول على ل"بلدان نية، تعّهدت الالوراثية احليواإنرتالكن بشـــأن املوارد ومن خالل إعالن 
القوانني ا مع االلتزامات الدولية و شـــــيً اوالتقاســـــم العادل واملنصـــــف للمنافع الناشـــــئة عن اســـــتخدامها، مت ]احليوانية

ويقضـــي أحد األهداف الرئيســـية خلطة العمل العاملية "بالرتويج لتقاســـم عادل ومنصـــف  27الوطنية ذات الصـــلة."
املوارد الوراثيــة احليوانيــة لألغــذيــة والزراعــة، واإلقرار بــدور املعــارف التقليــديــة،  اســــــــــــــتخــدامللمنــافع النــاشــــــــــــــئــة عن 

ضاء، وضع املستدام، وعند االقت واالبتكارات واملمارسات ذات الصلة حبفظ املوارد الوراثية احليوانية واستخدامها
اجات الرعاة تلبية احتيســـــــــياســـــــــات وتدابري تشـــــــــريعية فعالة". إضـــــــــافًة إىل ذلك، ترمي خطة العمل العاملية إىل "

ة، الوراثي املادةلى ون تفرقة عيف إطار القوانني الوطنية، حبيث يســـــــتطيعون احلصـــــــول د ا وجمموعاتٍ واملزارعني أفرادً 
يستمرون يف إدارة واملوارد الطبيعية، و  ث، ونظم التسويقو جيات، واملوارد املالية، ونتائج البحواملعلومات، والتكنولو 

 28وحتسني املوارد الوراثية احليوانية، واالستفادة من التنمية االقتصادية".
 

وطنية وضـــع وتعزيز ســـياســـات ، 3وتنّص خطة العمل العاملية، ضـــمن اإلجراءات اخلاصـــة باألولوية االســـرتاتيجية 
، على وضـــع "نـُُهج، مبا يف ذلك آليات، لدعم احلصـــول الواســـع النطاق على املوارد الوراثية لالســـتخدام املســـتدام

احليوانية واملعارف التقليدية املصــاحبة هلا، والتقاســم العادل واملنصــف للمنافع الناشــئة عن اســتخدام املوارد الوراثية 
 29احليوانية".

                                                           
 الباب الرابع، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 26 
 ، إعالن إنرتالكن4الفقرة  27 
 خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. من 15الفقرة  28 
 .2، اإلجراء 3خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية  29 
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ا واحدً  ، فتقرتح إجراءً وضــــع اســــرتاتيجيات وبرامج قطرية لتنمية األنواع والســــالالت، 4أّما األولوية االســــرتاتيجية 

صـــادر ا يســـاعد يف تيســـري احلصـــول على املوارد الوراثية احليوانية من ممملتوفري "معلومات للمزارعني ومريب املاشـــية 
 متنوعة".

 
حثني لرتتيبات الصـــــــــــــون املناســـــــــــــبة أن تتكّفل بإتاحة الفرص أمام املزارعني والباينبغي "ا خلطة العمل العاملية ووفقً 

 30."الرتبية والبحوث عملياتللحصول على اجملموعات اجلينية املختلفة ملواصلة 
 

ري استخدام جياد طرق لتيسإ، تقرتح "وضع أو تعزيز برامج الصون خارج املواقع الطبيعية، 9واألولوية االسرتاتيجية 
خزين املوارد الطبيعيــة يف إطــار ترتيبــات عــادلــة ومتكــافئــة لت املواقعالوراثيــة املخزونــة يف بنوك اجلينــات خــارج  املــادة

 31".الوراثية احليوانية واحلصول عليها واستخدامها
 

الســــــــــــــياســــــــــــــات الدولية واألطر التنظيمية ذات الصــــــــــــــلة باملوارد الوراثية احليوانية، تقرتح األولوية  خيصّ أماّ يف ما 
"اســـــتعراض االتفاقات والتطّورات الدولية املتصـــــلة بفرص احلصـــــول على املوارد الوراثية احليوانية  21االســـــرتاتيجية 

ثية يف جمال املوارد الورا املصــــــــلحةب اســــــــتخدامها، من آثار وتأثريات على أصــــــــحا الناشــــــــئة عن نافعاملوتقاســــــــم 
 ."32احليوانية، مبا يف ذلك مريب املاشية

 
، 2009مدهتا اهليئة عام ، اليت اعتاســــــــرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةوهتدف 

 ودعم ،الدويل التعاون وتعزيز، اوكفاءهتا وفعاليته فافيتهاوشــ ضــافيةإلفري املوارد املالية الكبرية واعملية تو إىل تعزيز 
 العاملية العمل خطة لتنفيذ حتول مبرحلة اقتصــــاداهتا متر اليت والبلدان النامية البلدان تبذهلا اليت اجلهود واســــتكمال

 .احليوانية الوراثية املوارد بشأن
 

افعها، ا" للحصــول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاســم منا متخصــصًــ "صــكً ويف حني ال توفر خطة العمل العاملية 
ر  ميكن أن تشــــــّكل، مع اســــــرتاتيجية التمويل، القاعدة لرتتيبات احلصــــــول على املوارد وتقاســــــم منافعها اليت تيســــــّ

 ع.فاحلصول على املوارد الوراثية احليوانية، وتضمن يف الوقت ذاته التقاسم العادل واملنصف للمنا
 

، ومن خالل اعتماد قرار املؤمتر 2017عام يف وأعاد األعضـــــــــــاء التأكيد على التزامهم بتنفيذ خطة العمل العاملية 
 مراعاة الســــــــــــــمات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة ، دعت البلدان إىل "3/2017

خذ بعني االعتبار ، مع األعند االقتضاءاحمللية اخلاصة باحلصول على هذه املوارد وتقاسم منافعها، التشريعات يف 
 33".صول على املوارد وتقاسم منافعهااملستجدات الدولية يف جمال احل

 
                                                           

 .خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةمن  37الفقرة  30 
 .3، اإلجراء 9االسرتاتيجية خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية  31 
 .2، اإلجراء 21خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية  32 
 .C 2017/REPالوثيقة من  املرفق دال 33 



17 CGRFA/WG-AnGR-10/18/4 

 األساس المنطقي لتدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
 

إن تــــدابري احلصــــول علــــى املــــوارد وتقاســــم منافعهــــا فــــ"ا لعناصــــر احلصــــول علــــى املــــوارد وتقاســــم منافعهــــا، وفًقــــ -27
ــــــق األمــــــن الغــــــذائي وحتســــــني التغذيــــــة ــــــز حتقي ــــــذلك، ينبغــــــي أن هتــــــدف (...)  .قــــــد يكــــــون هلــــــا دور أساســــــي يف تعزي ول

حتقيــــــق األمـــــن الغـــــذائي وصـــــون املـــــوارد الوراثيـــــة لألغذيـــــة والزراعــــــة  إىل تـــــدابري احلصـــــول علـــــى املـــــوارد وتقاســـــم منافعهـــــا
تبادهلـــــا وتقاســـــم منافعهـــــا، بشـــــكل هبـــــدف تيســـــري وتشـــــجيع االســـــتخدام املســـــتمر للمـــــوارد الوراثيـــــة لألغذيـــــة والزراعـــــة و 

 وميكن أن توضح املالحظات التفسريية ما يلي: 34ط".نش
 

واين وكفاءته، د الوراثية احليوانية ضــــــــروري لتعزيز نواتج اإلنتاج احليالتوافر املســــــــتمر للبحوث والتنمية يف جمال املوار 
احلصــــــــــــــول كون يوالتنمية الريفية. كذلك، من املرجح أن  والتغذيةاملســــــــــــــامهة يف حتقيق األمن الغذائي بالتايل و 

  املناخ.تغريا لزيادة قدرة نظم اإلنتاج على الصمود يف وجه املتواصل على املوارد الوراثية احليوانية هامً 
 

اة التقليدية، للحفاظ على أمناط احلي أساسيكما أن حفظ السالالت احمللية واإلقليمية يتسم بأمهية ثقافية، وهو 
 العديد من الرعاة وغريهم من اجملتمعات الزراعية. مثل

 
ية، والثغرات المحتملة في تدابير الحصـــــــــــول على  المادةتدفقات  لدول تدفقات ا ية، بما في ذلك ال الوراث

 الموارد وتقاسم منافعها
 

الوراثية عند  ملادةاتوصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بأن يتم النظر يف أمهية تدفقات  -28
 وميكن أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي: 35وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتكييفها وتنفيذها.

 
شـــــــائعة العديد من الســـــــالالت الإن جرى منذ القدم تبادل املوارد الوراثية احليوانية على نطاق واســـــــع يف العامل، و 

ومربو املاشــــية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه  حراسوقد ســــاهم  .االســــتخدام هي من أصــــول خمتلطة
 الســــــــــــــالالت، واليوم يعتمـــد اإلنتـــاج احليواين يف معظم األقـــاليم على موارد وراثيـــة حيوانيـــة نشــــــــــــــــأت أو جرى 

ية األكثر الوراثية يف األنواع التجار  للمادةالتدفقات الرئيســــــية  صــــــلويف الوقت احلايل، حت .مكان آخر يفتطويرها 
ة لبعض كذلك، ختضــــــــــــــع املواد الوراثي  صــــــــــــــلة بني البلدان املتقدمة أو من البلدان املتقدمة باجتاه البلدان النامية.

على عكس الســالالت و  الســالالت املكيفة مع ظروف بيئية اســتوائية وشــبه اســتوائية للتبادل بني البلدان النامية.
غري معنّية   هيو  ،اى نطاق واســــع، فإن معظم الســــالالت ُتســــتخدم حمليً التجارية األكثر صــــلًة اليت يتّم تبادهلا عل

 قـــد يتغري هـــذا الوضــــــــــــــع يف املســــــــــــــتقبـــل، إذ أن العـــديـــد من الصــــــــــــــفـــات الالزمـــة و  .ا بـــالتبـــادالت الـــدوليـــةكثريً 
على األرجح  ا. كما أن تغّري املناخ لن يزيدلالســــــــتجابة إىل آثار تغري املناخ قد توجد يف الســــــــالالت املكيفة حمليً 

 للمادة ا إىل تدفق أكربتبادل املوارد الوراثية احليوانية بصـــــــورة عامة فحســـــــب، بل من املمكن أن يؤدي أيضـــــــً من 
 .الوراثية من البلدان النامية باجتاه البلدان املتقدمة

                                                           
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.5الباب  34 

 على املوارد وتقاسم منافعها.(ه)، العناصر اخلاصة باحلصول 1-15الفقرة   35
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كذلك، فإن احلاجة إىل تكييف اإلنتاج احليواين مع حتديات تغّري املناخ تسّلط الضوء على التهديد الذي تطرحه 

نوع الوراثي ميكن خســــارة التو . ا فعاًال من التنوّع القائم صــــونً خســــارة التنوع الوراثي وأمهية صــــون اجملموعة الكاملة 
احمللية فتواجه عندها خطر االنقراض، وضـــــــمن  على مســـــــتوى الســـــــالالت، حني يتوقف اســـــــتخدام الســـــــالالت

 اا، حني يصــبح احلجم الفعلي ألعداد احليوانات من الســالالت املســتخدمة على نطاق واســع صــغريً الســاللة أيضًــ 
 ا من حيوانات األصل.ا بسبب استخدام عدد حمدود جدً جدً 

 
 د وتقاسم منافعهافئات استخدام الموارد الوراثية المشمولة في تدابير الحصول على الموار 

 
تشدد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على أن تكون تدابري احلصول على املوارد وتقاسم  -29

منافعها واضحة يف ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تغطيها أحكام احلصول على املوارد ذات الصلة، وتلك 
وينطبق هذا االعتبار باملثل على النطاق الزمين واملوضوعي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.  36اليت ال تغطيها.

 وميكن أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي:
 

السائل  لالستهالك (البيض)، وذبح/تسمني أو الذكور/املوارد الوراثية احليوانية املتاحة لالستخدام املباشر، مثًال 
تقلق ا باعتبارها موارد وراثية (للبحوث والتنمية، مبا يف ذلك الرتبية). و لتكاثر، ميكن أن ُتستخدم أيضً املنوي ل

تفق عليها قد سبقة عن علم والشروط املاملوافقة املأن املوارد الوراثية اليت ّمت احلصول عليها دون  من بعض البلدان
قاسم ذا، فإن تدابريها اخلاصة باحلصول على املوارد وتُتستخدم يف �اية املطاف ألغراض البحوث والتنمية. ل

 منافعها تنّظم عملية احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها املباشر وألغراض البحوث والتنمية على السواء.
 

 غري أن تنظيم عملية احلصــــــول على املوارد الوراثية وتقاســــــم منافعها الســــــتخدامها املباشــــــر قد يؤثر بشــــــكل كبري 
يل على األمن  الســـائل املنوي، واألجّنة)، وبالتاعلى جتارة احليوانات املعّدة للذبح ويف مواد تكاثر احليوانات (مثًال 

الغذائي. وإذا مل تنّظم التدابري اخلاصـــة باحلصـــول على املوارد وتقاســـم منافعها عملية احلصـــول على املوارد الوراثية 
وتقاســـم  ن علمع ســـبقةاملوافقة املأن تطلب إىل املســـتخدم احلصـــول على احليوانية الســـتخدامها املباشـــر، ميكنها 

شـــــــر يف �اية  لالســـــــتخدام املبااملنافع يف حال تغّريت النّية واســـــــُتخدمت احليوانات أو مواد التكاثر املعّدة أصـــــــًال 
 املطاف ألغراض البحوث والتنمية.

 
 تطوير الموارد الوراثية الحيوانية في سياق تربية الماشية

 
إن احلصول على املوارد الوراثية "الستخدامها"، على النحو احملدد يف بروتوكول ناغويا، يؤدي عادة إىل تطبيق  -30

التطوير بشأن يعين "إجراء البحث و  ا لربوتوكول ناغويا، "االستخدام"تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ووفقً 
العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتشري . 37ي للموارد اجلينية"التكوين اجليين و/أو الكيميائي البيولوج

                                                           
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.36الفقرة   36
 ، بروتوكول ناغويا. 2املادة   37
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طار إلاإىل أنه قد يكون من الصعب يف بعض احلاالت تقرير ما إذا كان قد مت استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 
الوقت  عدة أغراض، مبا يف ذلك البحوث والتنمية يفأن هناك أنشطة قد ختدم و سيما ال  بروتوكول ناغويااملعىن الوارد يف 

 . وميكن أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي:38ذاته.
 

من الضروري حتديد بكل وضوح األنشطة املتصلة باملوارد الوراثية احليوانية اليت تعترب من فئة "االستخدام" وتلك 
 البيولوجيةة أو خمتلف اخلصائص املظهرية، أو الوراثي يدحتد علىاليت ال تُعترب من هذه الفئة. فاألنشطة املستندة 

أن بار عامًة أو املتعلقة هبا، تُعترب عادة على أ�ا "حبث وتطوير". لذا، يتم اإلقر  احليوانية، الوراثيةالكيميائية للموارد 
ية بشأن اخللفية األساس عن البحوث "االستخدام" يشمل تربية احليوانات والتوصيف (اجلينومي، املظهري)، فضًال 

 الوراثية للصفات.
 

إن جتارة املوارد الوراثية احليوانية أو مواد التكاثر اخلاصة هبا، وتنفيذ أو حتسني التكنولوجيا فومن جهة أخرى، 
 ية)، وإكثاراالصطناعي، ونقل األجّنة، وتطعيم الغدة التناسل التلقيحّددة (احملنواع األاحليوية اخلاصة بالتكاثر يف 

  عن تسمني احليوانات لذحبها أو االحتفاظ هبا إلنتاج احلليب أو البيض، هياحليوانات لإلنتاج التجاري، فضًال 
وارد حبسب القوانني املرعية، لن تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصول على املو أنشطة ال تعترب أ�ا "استخدام"، ولذا، 

 وتقاسم منافعها.
 

 امعاجلة مسـألة "إعادة اسـتخدام" املوارد الوراثية احليوانية اليت تشـّكلت سـابقً ا وقد يرغب صـانعو السـياسـات أيضًـ 
من خالل "االســــــــــــتخدام" يف ظل املوافقة املســــــــــــبقة عن علم والشــــــــــــروط املتفق عليها. ويف حال تطلبت "إعادة 

راثية احليوانية، الو االســتخدام األول للموارد يف االســتخدام" املوافقة املســبقة عن علم والشــروط املتفق عليها، كما 
فهذا قد يوّلد يف املســـــتقبل "هرميات اإلذن" ويعّقد "االســـــتخدام" املســـــتقبلي للموارد الوراثية احليوانية. وقد خيتار 

اخلرباء  ا عن اســــــــتخدامها، وحفظها وحتســــــــينها. واقرتح فريقمربو احليوانات تاليف املوارد الوراثية احليوانية، عوضــــــــً 
 ، احلكومات يف حلول متميزة هلذه املســــــــــــــألة تنظروارد الوراثية وتقاســــــــــــــم منافعها أن املعين باحلصــــــــــــــول على امل

مبا يف ذلك من خالل دعم وضــــــع املعايري القطاعية الفرعية باالســــــتناد إىل أفضــــــل املمارســــــات احلالية، من قبيل 
 .39إعفاء املربني، أو إجياد حلول متعددة األطراف

 
 البحوث والتنمية لألغذية والزراعة

 
(ج) من بروتوكول ناغويا، اليت تدعو 8تشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل املادة  -31

شريعات تحقيق األمن الغذائي يف وضع التلالنظر يف أمهّية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص األطراف إىل 
 :وميكن أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي .على املوارد الوراثية وتقاسم منافعهاحلصول املتعلقة باواملتطلبات التنظيمية 

 

                                                           
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.48-46الفقرات   38
 .Report 5-ABS-TTLE/CGRFA/3/16الوثيقة  من 20الفقرة  39 
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 نظرتهبـــدف اإلقرار بـــالـــدور اخلـــاص الـــذي تؤديـــه املوارد الوراثيـــة لألغـــذيـــة والزراعـــة لتحقيق األمن الغـــذائي، قـــد 
احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصــول على املوارد الوراثية واســتخدامها بشــكل خمتلف يف حال كانت معّدة 
للمســامهة يف البحوث والتنمية الغذائية والزراعية. وقد يقضــي أحد اخليارات التنازل عن متطلبات املوافقة املســبقة 

 اع الثروة احليوانية.والتنمية يف قط للبحوثراثية احليوانية عن علم والشروط املتفق عليها للحصول على املوارد الو 
 

 البحوث والتنمية التجارية/غير التجارية
 
 40د الوراثية.ر ا بني االستخدام التجاري وغري التجاري للموامتّيز تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أحيانً  -23

 وميكن أن توضح املذكرات التفسريية ما يلي:
 

نافع املفّر هلم ا يو مممفيدة للمزارعني،  طرقهتدف البحوث غري التجارية يف قطاع الثروة احليوانية إىل وضع 
ة احليوانية البحوث بشأن تكّيف املوارد الوراثيو جتماعية (البحوث لتحسني طرق التحسني الوراثي واالختيار اال

). كما أن تتبعوالفحوصات البيطرية، وسالمة األغذية ومقاومتها لألمراض) والطرق اخلاصة بتدابري املكافحة (ال
البحوث العامة أساسية لقطاع الثروة احليوانية، وانتقلت إىل البحوث التعاونية بشأن الطرق اليت تتضمن التسلسل 

 ا.والرتكيب الوراثي املتاحني جمانً 
 

 غالت امة (مثًال لوراثي للصفات اهلوترّكز البحوث التجارية، اليت جتريها صناعة الرتبية، على طرق التحسني ا
املنتجات ومضمو�ا، والتكاثر، والصحة، وطول العمر، وكفاءة استخدام املدخالت) وحتسني ظروف تربية 
احليوانات (التغذية، واإليواء والرعاية الصحية). وجتري هذه البحوث عادًة على األرصدة الوراثية ذات امللكية 

 ة من مصادر خارجية (اإلدارة).اخلاصة (االختيار) أو املتأتي
 

 توحيد الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها
 

تشجع العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها احلكومات على النظر يف اخليارات املختلفة  -33
لى املوارد العناصر اخلاصة باحلصول عإلجراءات الرتخيص، مبا يف ذلك خيار توحيد اإلجراءات والشروط واألحكام. وتشري 

ذكرات التفسريية ما توضح املالتابع للمعاهدة، على سبيل املثال. وميكن أن  د لنقل املوادحوتقاسم منافعها إىل االتفاق املو 
 يلي:

 
فاقات ا للموارد الوراثية احليوانية بني املرّبني واملزارعني، وقد استندت يف املاضي إىل اتحتصل التجارة األكثر شيوعً 

ات البيولوجية. ويف املاضي، مل تتطلب عملي موادهاثنائية، كما أن السعر كان عادًة يعكس قيمة احليوانات أو 
 عليها. الشروط املتفقسبقة عن علم أو املوافقة املالنقل هذه 

 

                                                           
 ، عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.50الفقرة  40 
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ختار بلٌد عدم إعفاء املوارد الوراثية احليوانية من التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ويف حال ا
سوف تعتمد عملية الرتخيص للحصول على املوافقة املسبقة عن علم على اإلطار القائم للحصول على املوارد 

بادالت، ف ضمان الكفاءة يف ظل األعداد الكبرية من التوتقاسم منافعها وعلى مزّود املوارد الوراثية احليوانية. وهبد
 قد يكون من املفيد توحيد املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها.

 
 الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 ختاذ التدابريابا األطراف يف بروتوكول ناغوي التزامتشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل  -34

ية، مع احلصول التقليدية املتصلة باملوارد الوراث املعارف، حسب االقتضاء، هبدف ضمان احلصول على وفًقا للقانون احمللي
ها، ووضع قة اجملتمعات األصلية واحمللية اليت متتلك مثل هذه املعارف التقليدية ومشاركتأو مواف عن علمعلى املوافقة املسبقة 

 توضح املذكرات التفسريية ما يلي:وميكن أن  41الشروط املتفق عليها.
 

تتعدد اإلجراءات إلشـــــراك الســـــكان األصـــــليني واجملتمعات احمللية يف منح املعارف التقليدية بشـــــأن املوارد الوراثية 
احليوانية، كما يتّم وضــعها يف بلدان عديدة. وينبغي أن يشــرتك الســكان األصــليون واجملتمعات احمللية يف القرارات 

ة احمللية اخلاصة باحلصول د الوراثية احليوانية، كما جيب للتدابري التنظيمياليت تتعلق مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوار 
املؤســـــــــســـــــــية احملددة اليت  اتوالرتتيب الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احملليةوتقاســـــــــم منافعها أن حترتم  املواردعلى 

دية املرتبطة باملوارد ارف التقليتضـــعها هذه اجملتمعات احمللية. ويف احلاالت حيث تتقاســـم عدة جمتمعات حملية املع
 ا فقط منح املوافقــة املســــــــــــــبقــة عن علم، ميكن البحــث يف إقــامــة آليــةا واحــدً الوراثيــة احليوانيــة، يف حني أن جمتمعًــ 

الت البيولوجية الربوتوكو لتقاســـــــم املنافع تعين مجيع الســـــــكان األصـــــــليني واجملتمعات احمللية ذات الصـــــــلة. كما أن 
يف بعض  اا يف املوقع، األمر الذي قد يكون ضـــــــــــــروريً يدة لدعم حفظ الســـــــــــــالالت املكيفة حمليً مف الثقافية احمللية

 احلاالت للحفاظ على السالالت املعّرضة للخطر وضمان توفرها يف املستقبل.
 

 مسبًقاالتقاسم العادل والمنصف لمنافع الموارد الوراثية الحيوانية القائمة 
 

تشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أنه ّمت مجع العديد من املوارد الوراثية لألغذية  -35
تدابري هذه ال ب أن تكونجيوالزراعة قبل فرتة طويلة من تطبيق التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. لذا، 

نافع الناشئة عن استخدامات جديدة أو االستخدام املستمر للموارد الوراثية، أو واضحة فيما إذا كانت تتطلب تقاسم امل
أن وميكن  42اليت مت احلصول عليها قبل وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.و املعارف التقليدية املرتبطة هبا 

 توضح املذكرات التفسريية ما يلي:
 

احليوانية على نطاق واسع يف العامل، والعديد من السالالت الشائعة االستخدام لطاملا جرى تبادل املوارد الوراثية 
ومربو املاشية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه السالالت،  حراسوقد ساهم  .هي من أصول خمتلطة

                                                           
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.63الفقرة  41 
 ، العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.66الفقرة  42 
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 .ها يف مكان آخرر واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشأت أو جرى تطوي
 وقد ّمت دمج املوارد الوراثية احليوانية، على مّر األجيال، يف أعداد احليوانات احمللية.

 
وجتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد أمثلة عن أي ترتيبات لتقاسم املنافع اخلاصة باملوارد الوراثية احليوانية، أو املعارف 

ماد التدابري عليها قبل دخول بروتوكول ناغويا حّيز التنفيذ، أو قبل اعتالتقليدية املرتبطة هبا، اليت ّمت احلصول 
تّبع آثار ا، بل من املستحيل، تالوطنية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وسيكون من الصعب جدً 

 ا.صغار حيوانات املزرعة املستوردة سابقً 
 

خاصة لتوجيهية، وأفضل الممارسات و/أو المعايير اشروط تعاقدية نموذجية، ومدونات سلوك، وخطوط 
 بالموارد الوراثية الحيوانية

 
 االثنائية، وعلى أساس كل حالة على حدة واملتعددة األطراف لتقاسم املنافع، تشري أيضً  الرتتيباتيف سياق  -36

وما إىل  ،ذجية، ومدونات سلوكشروط تعاقدية منو العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل استخدام 
 توضح املذكرات التفسريية ما يلي:وميكن أن  43.ذلك

 
يشّكل التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد املكّونات الرئيسية لتدابري 

 منافع نقدية وغري نقدية. ،وقد تشمل هذه املنافع .احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
 

أنواع خمتلفة من العقود و  احليوانيةممارسات قائمة لتبادل املوارد الوراثية  هناكويف ما يتعلق بقطاع الثروة احليوانية، 
اخلاصة وبنود موّحدة يستخدمها القطاع الفرعي. وقد تأخذ التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 هذه املمارسات يف جمال التبادل التجاري.يف االعتبار 
 

 تقاسم المنافع من خالل تجميع هذه المنافع
 

استيعاب ن أجل ختلفة لتقاسم املنافع مامليارات اخلتبحث العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها  -37
ميع املنافع ضمن ، مبا يف ذلك جتوالزراعة لألغذيةالطبيعة التدرجيية لعملية االبتكار النموذجية لكثري من املوارد الوراثية 

وقد ختتلف جدوى هذه اخليارات لتقاسم املنافع من قطاع فرعي  44صندوق وطين لتقاسم املنافع وحلول متعددة األطراف.
 ذكرات التفسريية ما يلي:توضح املوميكن أن إىل آخر. 

 
إن العمليات لتطوير املوارد الوراثية احليوانية تدرجيية يف طبيعتها، وتســــتند على مســــامهات العديد من األشــــخاص 

يوانية املفيدة للمزارعني/مرّيب الوراثية احل للمواردا  مســـتمرً يف بلدان خمتلفة ويف فرتات زمنية خمتلفة. وهي تعين تبادًال 
 احليوانات يف كل خطوة من عملية الرتبية.
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 توافر املوارد الوراثيــة احليوانيــة ذات اإلنتــاجيــة العــاليــة، دون أي قيود، من كمــا أن عوملــة تربيــة احليوانــات عّززت 

دان النامية الســـــريع لإلنتاج احليواين يف البل يف كافة أحناء العامل، وعلى أســـــاس جتاري. وقد دعم هذا األمر التعزيز
 األمن الغذائي.من وحّسن 

 
رها املتزايد على املوارد الوراثية املكّيفة واحملّسنة للمزارعني على نطاق صغري، وتواف للحصولا حاجة هناك أيضً  ولكن

وإمكانية احلصول عليها. وعلى املستويات الوطنية، قد تتعلق آليات تقاسم املنافع برّد أرصدة التكاثر احملّسنة من 
 تقاسم ستوى العاملي، فيمكن تيسريبرامج االنتقاء، يف وضع صحي جيد، إىل مالكيها األصليني. أّما على امل

 املنافع من خالل اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.
 

 تقاسم المنافع من خالل اتفاقات التعاون
 

، غري النقديةو املنافع النقدية تقاســــم  تشــــّدد العناصــــر اخلاصــــة باحلصــــول على املوارد وتقاســــم منافعها على أمهية -38
قطاع الفرعي، لا وخصــــائصعلى خصــــوصــــيات  تعتمد غالًبا ماوتشــــري إىل أن األحكام والشــــروط املتصــــلة بتقاســــم املنافع 

  العناصـــــر اخلاصـــــة باحلصـــــول على املوارد وتقاســـــم منافعهاوتشـــــري  .45واألنواع، واالســـــتخدام احملدد املقصـــــود، وما إىل ذلك
حلصـــــول يف إطار التعاون يف العمل والشـــــراكات. لذا، قد تســـــمح تدابري ا احليوانيةا ما يتم تبادل املوارد الوراثية إىل أنه غالبً 

رعي يف جمال املمارســــــــات املعتمدة يف القطاع الفعلى املوارد وتقاســــــــم منافعها بوضــــــــع ترتيبات لتقاســــــــم املنافع مكّيفة مع 
 التفسريية ما يلي:توضح املذكرات وميكن أن  46التعاون والشراكة.

 
ساهم يف توليد سيما أ�ا تال بأمهية حامسة  البحوثيف ما خيّص املوارد الوراثية احليوانية، يّتسم تقاسم نتائج 

. ااملعارف العامة بشأن املوارد الوراثية احليوانية. كما أن معظم منتجات املعرفة والبيانات الناشئة عنها متاحة جمانً 
من املنافع غري النقدية اليت ميكن تقامسها يف اتفاقات التعاون توفري املعلومات بشأن  خرىاألشكال األوتشمل 

القيمة املقدرة ملخزونات الرتبية اليت ّمت بيعها، واملتطلبات املتصلة بظروف اإلدارة واملمارسات يف جمال تربية 
كنولوجيا والتعاون خدمات اإلرشاد ونقل الت ا املنافع غري النقدية تنمية القدرات، وتوفرياحليوانات. وقد تتضمن أيضً 

 يف وضع برامج صون املوارد يف املوقع وخارج املوقع.
 

ال املوارد عدد من التجّمعات العاملية لتعزيز البحوث وتبادل املعارف يف جم ئويف قطاع املوارد الوراثية احليوانية، أُنش
املاعز، وجتمع  نازير، والتجّمع الدويل لتسلسل اجلينوم يفلتسلسل اجلينوم يف اخل التجمعالوراثية احليوانية، مثل 

 لصحة احليوان، والشبكات مثل شبكة بنك اجلينات األورويب للموارد الوراثية احليوانية. ةالبحوث الدولي
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 االمتثال والرصد
 

تشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أنواع خمتلفة من تدابري االمتثال يف جمال احلصول  -39
باملوافقة  ملســـتخدمنياامتثال البلدان بصـــك دويل، مثل بروتوكول ناغويا؛ امتثال على املوارد وتقاســـم منافعها، مبا يف ذلك: 

 وتشــــــــــــــري العناصــــــــــــــر اخلاصــــــــــــــة  .واالمتثال للتشــــــــــــــريعات احمللية للبلد املزود املســــــــــــــبقة عن علم والشــــــــــــــروط املتفق عليها؛
الة حتديات لقطاع األغذية والزراعة إذا مل تكن ح تطرح تدابري االمتثالباحلصــــــــــــــول على املوارد وتقاســــــــــــــم منافعها إىل أن 

وميكن  .47تخدمنيلرتبية معروفة للمسـاحلصـول على املوارد وتقاسـم منافعها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املسـتخدمة يف ا
 توضح املذكرات التفسريية ما يلي:أن 

 
، املوقع يف املزارع يفو ا إىل احلـالـة غري املعروفـة للموارد الوراثيـة احليوانيـة يف اجملموعـات األقـدم وبنوك اجلينـات، نظرً 

 قد يكون من الصعب حتديد بلدان املنشأ.
 

 التوجيهيات المطلوبة   -اخامسً 
 

 إن جمموعة العمل مدعوة إىل القيام مبا يلي: -40
 

من هذه الوثيقة،  1، كما مت حتديدها يف اجلدول احليوانيةاســــــــــــتعراض ومراجعة الســــــــــــمات املميزة للموارد الوراثية  •
 حسب االقتضاء.

ضافية، إ واستعراض ومراجعة املذكرات التفسريية الواردة يف هذه الوثيقة، حسب االقتضاء، واقرتاح مذكرات تفسريية •
 لتقدميها إىل اهليئة.
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