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أول -مقدمة
 -1يقتضرري املقصررد  5-2واملقصررد  6-15ألهداف التنمية املسررتدامة أن تقول البلدان بضررمان الوصررول إىل املنافع
الناشر ر ر ر رراة عمل اسر ر ر ر ررتمدال املوارد الوراثية وما يتصر ر ر ر ررل وا ممل معارف تقليدية وتقامسها بعدل وإنصر ر ر ر رراف على النحو املتف
عليه دوليا .
 -2ورحبت هياة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهلياة) ،يف دورهتا اخلامسر ررة عشر رررة يف عال  ،2115بعناصر ررر تيسر ررري
التنفيذ احمللي للحصررول على املوارد وتقاسررم منافعها بالنسرربة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
(العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها) ،ودعت املدير العال ملنظمة األغذية والزراعة إىل لفت عناية املؤمتر
إليها 1.وقد رحب مؤمتر املنظمة ،يف دورته التاسررعة والثنيثّي املعقودة يف يونيوزحزيران  ،2115بالعناصررر اخلاصررة باحلصررول
على املوارد وتقاسررم منافعها ،ودعا األعضررال إىل النظر فيها واس رتمدامها حسررب القتضررال .ولحر املؤمتر أيضررا الت امل
بّي عمل اهلياة وبروتوكول ناغويا بشر ر ر ر ر ر ن احلص ر ر ر ر ررول على املوارد الوراثية والتقاس ر ر ر ر ررم العادل واملنص ر ر ر ر ررف للمنافع الناش ر ر ر ر رراة
عمل اسر ر ر ررتمدامها امللح باتفاقية التنوع البيولوجي (بروتوكول ناغويا) يف ما يتعل باحلصر ر ر ررول على املوارد الوراثية وتقاسر ر ر ررم
2
منافعها.

واتفقت اهلياة ،يف دورهتا األخرية اليت عقدت يف عال  ،2117على إعداد مذكرات تفسر ر ر رريية غري توجيهية تبّي،
-3
يف س ر ررياق العناص ر ررر اخلاص ر ررة باحلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها ،الس ر ررمات للقطاعات الفرعية املمتلفة املعنية باملوارد
3
الوراثية لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة ،مبا ي مل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها .
ودعت اهلياة األعض ر ررال واملراقبّي وغريهم ممل أص ر ررحات املص ر ررلحة إىل توفري املس ر ررا ات الني مة عداد املذكرات
-4
التفسر رريية هذ عو الوس رراول ا ل اونية ،مبا يف لا بشر ر ن ةاروم العملية يف تال تنفيذ التدابري الوعنية للحص ررول على
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررم منافعهاا والسررمات املميزة ملمتلف القطاعات الفرعية املعنية باحلصررول على املوارد
وتقاسم منافعها وممارساهتا احملددة.4
وعلبت اهلياة أيضرا إىل األمانة أن تعقد ،بالتعاون مع أمانيت املعاهدة الدولية بشر ن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
-5
والزراعة (امل عاهدة) واتفاقية التنوع البيولوجي ،حلقة عمل دولية ملسر ر ر رراعدة البلدان يف رفع الوعي بش ر ر ر ر ن السر ر ر ررمات املميزة
للقطاعات الفرعية املمتلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارس رراهتا احملددة يف س ررياق العناص ررر اخلاص ررة باحلص ررول على
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسر ررم منافعها .وعلبت أن ت ون حلقة العمل مفتوحة أمال كافة األعضر ررال وأن ضر رررها
ممثل واحد على األقل ممل كل إقليم ،عمل كل تموعة ممل تموعات العمل الفنية احل ومية الدولية التابعة للهياة املعنية
1
2
3
4

الفقرة  )2(22ممل الوثيقة .CGRFA-15/15/Report
الفقرة  52ممل الوثيقة .CL 2015/REP
الفقرة  )3(25ممل الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  )4(25ممل الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
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باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملاوية ،وسر رربعة خوال يسر ررتوفون التمثيل ا قليمي ممل القطاعات الفرعية اخلاصر ررة
5
باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة لل اونات الدقيقة والنيفقاريات.
وعقدت حلقة العمل الدولية بش ن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها (حلقة العمل)
-6
ُ
يف روما ،إيطاليا ،ممل  11إىل  12ينايرزكانون الثاين  .2118ونظرت حلقة العمل يف مس ر ر ر ر ررا ات وردت ممل األعض ر ر ر ر ررال
واملراقبّي وأص ر ررحات املص ر ررلحة ا خريمل ،ووفرت منتدت للمش ر رراركّي لتبادل املعلومات واخلوات وا رال .وبنال على علب
اهلياة ،وفرت حلقة العمل خمرجات عداد يف مرحلة لحقة املذكرات التفس ر ر ر ر رريية غري التوجيهية اليت س ر ر ر ررتبّي ،يف س ر ر ر ررياق
العناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها ،السررمات املميزة للقطاعات الفرعية املمتلفة املعنية باملوارد الوراثية
لألغذية والزراعة وممارس رراهتا احملددة 6 .ومي مل احلص ررول على مزيد ممل املعلومات عمل حلقة العمل ،مبا يف لا املس ررا ات
الواردة ممل األعضر ررال واملراقبّي وأصر ررحات املصر ررلحة ا خريمل ،على موقع اهلياة على ا نانت .وقد أتيحت خمرجات حلقة
7
العمل فضني عمل إجرالاهتا إىل تموعة العمل.
وتقاح هذ الوثيقة مش ررروع مذكرات تفسر رريية غري توجيهية تص ررف ،يف س ررياق العناص ررر اخلاص ررة باحلص ررول على
-7
املوارد وتقاس ررم منافعها ،الس ررمات املميزة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وممارس رراهتا احملددة .وهي تقدل باختص ررار
العناصر ررر اخلاصر ررة باحلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها (ثانيا) ،وتعرل السر ررمات املميزة للموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة (ثالثا) .كما أهنا حتدد اجملالت اليت مي مل أن تعز املذكرات التفس رريية فيها اهلدف ممل العناصررر اخلاصررة باحلصررول
على املوارد وتقاسر ر ر ر ر ررم منافعها ،مع األخذ بالعتبار خمرجات حلقة العمل ،ملسر ر ر ر ر رراعدة احل ومات على مراعاة أ ية املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،والدور اخلاص الذي تلعبه بالنس ر ر ر ر ر رربة لألممل الغذاوي ،ومساهتا املميزة ،عند وض ر ر ر ر ر ررع تدابري
احلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها وت ييفها وتنفيذها ،ويف نفز الوقت اللتزال بالصر ر ر وب الدولية املتعلقة باحلص ر ررول
على املوارد وتقاسم منافعها حسب القتضال (رابعا).

ثانيا -عناصر تيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد
وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
مت الاحيررب بووتوكول نرراغويررا كمطوة عمنيقررة فو تنفيررذ اهلرردف الثررالررو ممل اتفرراقيررة التنوع البيولوجي ،أي:
-8
التقاس ر ررم العادل واملنص ر ررف للمنافع الناش ر رراة عمل اس ر ررتمدال املوارد الوراثية ،مبا يف لا عمل عري احلص ر ررول عليها بشر ر ر ل
مناسر ر ر ر ر ررب .وينبغي أن يسر ر ر ر ر ررهم تنفيذ هذا اهلدف الثالو يف حفر التنوع البيولوجي والسر ر ر ر ر ررتمدال املسر ر ر ر ر ررتدال مل وناته،
و ا اهلدفان ا خران لتفاقية التنوع البيولوجي.
5
6
7

الفقرة  )5( 25ممل الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الفقرة  )5(25هر ، -ممل الوثيقة .CGRFA-16/17/Report
الوثيقتان  CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.11و.CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.12

4

CGRFA/WG-PGR-9/18/5

ويتطلررب بروتوكول نرراغويررا ممل األعراف املتعرراقرردة النظر يف أ يررة املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة ودورهررا اخلرراص
-9
لألممل الغذاوي ،عند وض ررع تدابري احلص ررول على املوارد الوراثية وتقاس ررم منافعها وتنفيذها 8 .كما أنه يس ررلم صر رراحة ب ية
املوارد الوراثية لألممل الغذاوي ،والطابع اخلاص للتنوع البيولوجي الزراعي ،ومساته املميزة ومشاكله اليت حتتاج إىل حلول مميزة،
والعتمراد املتبرادل بّي عيع البلردان يف مرا يتعل براملوارد الوراثيرة لألغرذيرة والزراعرة ،فض ر ر ر ر ر ررني عمل عرابعهرا اخلراص وأ يتهرا
لتحقي األممل الغذاوي يف عيع أفال العامل وللتنمية الزراعية املس ر ر ر ررتدامة يف س ر ر ر ررياق التمفيف ممل وع ة الفقر وتغري املناخ،
9
ويعاف يف هذا الصدد بالدور األساسي للمعاهدة الدولية.
 -11ويف عال  ، 2111ش ر ر ر رررعت اهلياة يف عملية أدت يف النهاية إىل إعداد العناص ر ر ر ررر اخلاص ر ر ر ررة باحلص ر ر ر ررول على املوارد
وتقاس ر ررم منافعها .وأنشر ر ر ت اهلياة تموعة العمل الفنية املمصر ر رص ر ررة املعنية باحلص ر ررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وتقاسررم منافعها ،وحددت هذ اجملموعة ،يف علة أمور ،السررمات املميزة ملمتلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد
10
الوراثية لألغذية والزراعة .
 -11ويف عال  ،2113استبدلت اهلياة تموعة العمل الفنية املمصصة بفري اخلوال الفنيّي والقانونيّي املعين باحلصول
على املوارد وتقاس ر ر ر ر ر ررم منافعها (فري اخلوال) ،وكلفته ،بالتعاون مع تموعات العمل املعنية باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية
واحلرجية التابعة للهياة ،بإعداد مش ر ررروع العناص ر ررر اخلاص ر ررة باحلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها ،اليت س ر ررت ون أدوات
11
عوعية ملس ر رراعدة احل ومات الوعنية ،وليس ر ررت ص ر ر وكا دولية جديدة بش ر ر ن احلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها .
ويف هذ املناسبة ،قدمت تموعة العمل توصيات حمددة بش ن املوارد الوراثية النباتية للعناصر اخلاصة باحلصول على املوارد
12
وتقاسم منافعها.
 -12ويف عال  ،2115رحبت اهلياة يف دورهتا العادية اخلامسررة عشرررة بالعناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم
منافعها .ويف وقت لح  ،رحب مؤمتر منظمة األغذية والزراعة ،أي أعلى جها رواس ر ر ر ر رري يف املنظمة ،يف دورته التاس ر ر ر ر ررعة
والثنيثّي ،بالعناصر ررر اخلاصر ررة باحلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها ،ودعا األعضر ررال إىل النظر فيها ،وحسر ررب القتضر ررال
13
استمدامها.
 -13وترمي العناص ر ر ررر اخلاص ر ر ررة باحلص ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ررم منافعها إىل مس ر ر رراعدة احل ومات اليت تنظر يف تدابري
احلص ر ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ر ررم منافعها أو تقول بوض ر ر ر ررعها أو ت ييفها أو تنفيذها ،على األخذ بعّي العتبار أ ية املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ،والدور اخلاص الذي تلعبه يف حتقي األممل الغذاوي ،والس ر ر ر ر ر ررمات املميزة اليت تتمتع وا خمتلف
 8املادة (8ج) ممل بروتوكول ناغويا.
 9الديباجة ،بروتوكول ناغويا.
 10الوثيقة .CGRFA-14/13/6
 11الفقرة  )15( 41ممل الوثيقة .CGRFA-14/13/Report
 12الفقرة  44ممل الوثيقة .CGRFA/WG-PGR-7/14/REPORT
 13الفقرة (52ج) و(د) ممل الوثيقة .C 2015/REP
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القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مع المتثال للصر ر وب الدولية اخلاص ررة باحلص ررول على املوارد وتقاس ررم
منافعها حبسب القتضال.
-14









وتوصي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،على وجه اخلصوص ،مبا يلي:
النظر عند وضع تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،أو ت ييفها أو تنفيذها ،يف السمات املميزة
للقطاع الفرعي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مبا يف لا أنشطته ،وبياته الجتماعية والقتصادية ،وممارسات
الستمدال والتبادل اخلاصة بها
وحتديد اجلهات احل ومية املعنية وأصحات املصلحة غري احل وميّي الذيمل تفظون مبوارد وراثية لألغذية والزراعة
أو يوفروهنا أو يستمدموهنا ،والتشاور معهما
وإدماج تنفيذ تدابري احلص ررول على املوارد وتقاس ررم منافعها يف الس ررياس ررات والس رااتيًيات األوس ررع نطاقا لألممل
الغذاوي والتنمية الزراعية املستدامةا
ودراسة وتقييم اخليارات املتاحة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا
وإدماج تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف املشهد املؤسسي (القاوم)ا
وتعميم تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها و يادة الوعي بش هناا
وإجرال تقييم ساب ل فالة وأثر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ورصدها.

 -15وتوفر العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضا التوجيهات يف ما يتعل بالقضايا ات األ ية
اخلاصة باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها ،مبا يف لا املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة:


فهي تشررري ،على سرربيل املثال ،إىل أنه يف حالة ال ثري ممل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،قد ي ون ممل الصررعب
حتديد بلد املنش ر ر ر بص ر ررورة مؤكدة .وتتطلب تدابري احلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها عادة أن ي ون بلد
املنش ر ر قد أعطى موافقته املس رربقة عمل علم باس ررتمدال مورد وراثي ما بغرل البحو والتطوير .ول مل ،يف أغلب
األحيان ،مت تبادل العديد ممل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على نطاق واسر ر ررع بّي األقاليم والبلدان واجملتمعات
لفاات عويلة ممل الزممل ،وقد ساهم العديد ممل أصحات املصلحة يف تطويرها يف أماكمل خمتلفة ويف مراحل منية
خمتلفة 14.وقد مت تو يع املوارد الوراثية النباتية على نطاق واس ر ر ر ر ر ررع ،بّي العديد ممل اجملتمعات ،ويف أقاليم خمتلفة،
لفاات عويلة ممل الزممل وبعيدا عمل مراكز نشر ر ر ر ر ررووها .وفيما أن هناب اعااف واسر ر ر ر ر ررع ب ن مناع جغرافية حمددة
حول العامل قد اكتسر ر ررت أ ية خاصر ر ررة يف ما خيص تطوير احملاصر ر رريل الزراعية ،يقدر أن درجة اسر ر ررتمدال البلدان
للمحاص ر رريل ممل األقاليم ات األنواع املمتلفة عنها (ما يعرف بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر احملاص ر رريل األجنبية ) تعادل  68.7يف املاوة

 14الفقرة  35ممل عناصر تيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية
والزراعةا انظر أيضا  M. Schloenوآخرون .2111 .احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها – ممارسات الستمدال والتبادل
احلالية ،والقواسم املشاكة ،والختنيفات ،واحتياجات تتمع املستمدمّي .وثيقة الدراسة ات املعلومات األساسية رقم .59

6

CGRFA/WG-PGR-9/18/5







ممل ا مدادات الغذاوية الوعنية كمتوس ر ر ر ر عاملي .15وس ر ر رري ون بالتايل ممل الص ر ر ررعب يف أحيان كثرية حتديد بلد
املنش للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
وإ تشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،إىل أن بعض القطاعات الفرعية للموارد الوراثية
لألغذية والزراعة قد وضر ررعت ممارسر ررات حمددة لسر ررتمدال املوارد الوراثية وتبادهلا ،فهي تشر ررري ص ر رراحة إىل النظال
املتعدد األعراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع التابع للمعاهدة .وختلص يف هذا السياق إىل أنه ممل ش ن
حتليل املمارس ر ر ر ر ر ررات التًارية والبحوث القاومة ،وكذلا التدابري التنظيمية اليت تتناول اس ر ر ر ر ر ررتمدال وتبادل املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ألغرال البحوث والتطوير ،أن يساعد احل ومات يف إعداد تدابري للحصول على املوارد
وتقاسر ر ر ررم منافعها ،تسر ر ر ررتفيد ممل املمارسر ر ر ررات احلالية وتتماشر ر ر ررى معها ،وبالتايل تتًنب قدر ا م ان وحبسر ر ر ررب
16
ما هو مناسب خل إجرالات إدارية إضافية.
وتناقش العناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها كذلا أنواع اسررتمدامات املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة اليت مي مل أن تؤدي إىل تطبي تدابري احلص ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ررم منافعها .وتتطلب تدابري احلص ر ر ررول
على املوارد وتقاسم منافعها عادة املوافقة املسبقة عمل علم ممل أجل احلصول على املوارد الوراثية لستمدامها .
و دد بروتوكول ناغويا اس ر ر ر ر ر ررتمدال املوارد الوراثية على أنه إجرال عمليات حبوث وتطوير على الاكيبة الوراثية
17
وزأو ال يمير رراوير ررة البيولوجير ررة للموارد الوراثير ررة ،مبر ررا يف لر ررا ممل خنيل تطبي الت نولوجير ررا البيولوجير ررة .
ويف ما خيص املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،فإن العناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها
تطرح السر ر ر ر ر ر رؤال حول ما إ ا كان اختيار املوارد الوراثية النباتية وإكثارها ممل قبل مزارع أو عاعة مزارعّي ،بنال
على مسات النم الظاهري ممل دون أن يستتبع لا أية وساول جينية ،يعتوان استمداما .
وتتناول العناص ر ررر اخلاص ر ررة باحلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها أيضر ر را اخليارات املمتلفة اليت قد يود ص ر ررانعو
السررياسررات النظر فيها عند وضررع إجرالات التص رري اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها ،ممل ناحية،
وترتيبات تقاس ر ر ر ر ررم املنافع ،ممل ناحية أخرت .وهي تذكر إم انية توحيد ا جرالات والش ر ر ر ر رررو ملن احلص ر ر ر ر ررول
على املوارد الوراثية ،وإم انية تيسري تقاسم املنافع ممل خنيل اتفاقات الشراكة.

 -16ويف حّي أن العناصر ررر اخلاصر ررة باحلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها تعاي قضر ررايا ات أ ية خاصر ررة بالنسر رربة
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،مبا يف لا املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،فإن اهلياة قد خلص ر ر ر ر ر ررت يف دورهتا
األخرية إىل أن هناب حاجة إىل مذكرات تفسرريية تبّي ،يف سررياق العناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها،
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

15

 Khoury, Colin Kوآخرون.

Origins of food crops connect countries worldwide. Proceedings of the Royal Society B -

.Biological Sciences 283: 2060792
 16الفقرة (-1-15ج) ممل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
 17املادة  2ممل بروتوكول ناغويا.
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ثالثا -السمات المميزة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -17حددت اهلياة ،ابتدال ممل عال  ،2112بالتعاون مع تموعات العمل الفنية احل ومية الدولية اخلاص ر ر ر ررة وا واملعنية
باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية ،قاومة بالس ر ر ر ر ر ررمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،ملحقة بالعناص ر ر ر ر ر ررر
اخلاصر ر ررة باحلصر ر ررول على املوارد وتقاسر ر ررم منافعها .ويف حّي أن هذ السر ر ررمات املميزة هتدف إىل إظهار التوا ن بّي عيع
القطاعات الفرعية لألغذية والزراعة ،فإن كل مسة ل تنطب بالض ر ر ر رررورة على عيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .فضر ر ر ررني
عمل لا ،فإن السررمات مميزة ول مل ل تتفرد وا املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .ولذلا يعرل اجلدول  1السررمات املميزة
ويس ررل الض ررول على امليزات اليت تعتو ات ص ررلة بشر ر ل خاص (معلمة يف اجلدول بعنيمة اود لة ) وتلا األقل ص ررلة
(أو اليت ليس ر ر ر ر ر ررت هلا ص ر ر ر ر ر ررلة) (معلمة يف اجلدول بعنيمة ناقص ل ) -بالنس ر ر ر ر ر رربة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
أما الس ررمات املعلمة يف اجلدول باللون الرمادي ،فهي تُعتو حيادية أو ات الص ررلة فق ب جزال ممل القطاع .ويوفر اجلدول 1
تصرنيفا لصرلة السرمات املميزة باملوارد الوراثية النباتية كما وردت يف العناصرر اخلاصرة باحلصرول على املوارد وتقاسرم منافعها
(العامود إىل اليس ر ر ررار) ،والتغيريات املقاحة على أس ر ر ررا نواتج حلقة العمل ،واملس ر ر ررا ات الواردة ممل األعض ر ر ررال واملراقبّي
والتعليقات اليت وردت بعد حلقة العمل (العمود إىل اليمّي).

رابعا -مشروع المذكرات التفسيرية التي تصف ضمن سياق
عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها ،السمات
المميزة للموارد النباتية لألغذية والزراعة
 -18يهدف مش ررروع املذكرات التفس رريية التايل إىل )1( :تقدمي املعلومات األس رراس ررية ات الص ررلة بقطاع الثروة النباتية
إىل ص ر ر ررانعي الس ر ر ررياس ر ر ررات الض ر ر ررالعّي يف وض ر ر ررع تدابري احلص ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ررم منافعها ،أو ت ييفها أو تنفيذها،
( )2وتوضرري بعض القضررايا اليت أثريت يف سررياق العناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها ألهنا ات صررلة
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.

معلومات أساسية عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 -19قد جيد صر ر ر ررانعو السر ر ر ررياسر ر ر ررات يف تال احلصر ر ر ررول على املوارد وتقاسر ر ر ررم منافعها أنه ممل املفيد تلقي بعض املعلومات
األساسية بش ن استمدال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا 18 .ولذلا مي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
جرت اسر ر ر ررتمدال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا منذ بدايات الزراعة ،أي قبل  11آلف سر ر ر ررنة.
فقد دأت املزارعون وعاعات املزارعّي على راعة البذور ومواد ا كثار اخلضر ر ر ر ر ر ررية وانتقاوها وتبادهلا ،كما أدت
مزيج ممل النتقررال الطبيعي واملص ر ر ر ر ر ررطنع إىل ترردجّي األنواع النبرراتيررة وت ييفهررا مع الحتيرراجررات املتبرردلررة للزراعررة
ولنيسررتهنيب .وقد أفضررت اهلًرة والتًارة والسررتعمار إىل نشررر العديد ممل األنواع خارج مناع نش ر هتا ،األمر
18

انظر أيضا وثيقة الدراسة ات املعلومات األساسية رقم .45
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الذي حفز املزيد ممل الضغو النتقاوية .ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ،قال املوردون املتمصصون بالبذور،
وتنيهم أخصاويو تربية النبات والت نولوجيا احليوية ،بوضع وساول متقدمة ممل أجل اختيار املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة على مسر ررتوت النم الظاهري والنم الوراثي واملسر ررتوت اجلزياي ،إمعانا يف تش ر ر يل احملاصر رريل
واملسا ة يف نظم راعية متقدمة ،وإنتاج وتوريد املنتًات الزراعية ات السمات املميزة.
ويتم صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي ويف خارجه على حد سوال .وتضم حقول
املزارعّي وتموعات الت اثر ألخص ر ر ر رراويي تربية النباتات ،نس ر ر ر رربة كبرية ممل التنوع الوراثي للمحاص ر ر ر رريل .وُ تفر
بالعديد ممل األقارت الوية للمحاص رريل اليول ض ررممل مناع حممية أو ض ررممل نظم إي ولوجية راعية .وبا ض ررافة
إىل لا ،فإن نسرربة كبرية ممل التنوع املوجود أصررني يف املوقع الطبيعي قد ععت وخزنت يف مراف خارج املوقع.
وبدأت عملية ت ويمل تلا اجملموعات قبل عقود عدة ،وحتتفر وا عامة بنوب اجلينات على املس ر ر ر ر ررتوت الوعين،
ومراكز البحوث الدولية ،مع خضرروع بعض اجملموعات األكثر أ ية دارة مراكز اجلماعة السررتشررارية للبحوث
الزراعية الدولية .وبشر ر ر ر ر ر ر ل عال ،يقدر أن حوايل  7منييّي عينة ممل املوارد الوراثية النباتية خمزنة خارج مواقعها
الطبيعية ،ومي مل العتبار أن تلا اجملموعات تؤدي دورا هاما يف س ر ر ر ر ر ررري عمل القطاع .وبغض النظر عمل بنوب
اجلينات التابعة للقطاع العال ،يتم الحتفاظ باملوارد الوراثية النباتية خارج املوقع كذلا يف تموعات الت اثر
التابعة لش ررركات خاص ررة .ول مل حًم تلا اجملموعات اخلاص ررة تهول بوجه عال ،كما أن املواد الوراثية املمزنة
ليست متاحة للعمول.
وإن القطاع الذي يس ر ر ر ر ر ررتعّي باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات ا كثار متنوع للغاية أما تنظيمه
فريتب ارتباعا وثيقا ب نواع احملاصر رريل اليت تتم تربيتها وباملنطقة اجلغرافية وبنوع تموعة املسر ررتمدمّي املسر ررتهدفة.
أما الش ررركات ال وت اخلاص ررة فتزداد هيمنتها على س رروق البذور التًارية بالنس رربة إىل بعض احملاص رريل الرويس ررية
وعالية القيمة ،مثل الذرة واخلض ررروات الرويس ررية .وتس ررتمر ش ررركات الابية املتوس ررطة والص ررغرية يف العمل ض ررممل
األسواق الصغرية للبذور ،يف ما خيص احملاصيل األقل جا بية ةاريا مثل بعض احملاصيل األساسية اتية التلقي .
وما الت مؤسرسرات القطاع العال على املسرتويّي الوعين والدويل تؤدي دورا هاما يف تربية وتنمية تنوع احملاصريل
اليت ل حتظى خبدمة كافية ممل قبل القطاع اخلاص ،وكذلا احملاصر ر رريل اليت تزرع يف بياات هامشر ر ررية ،أو ممل قبل
مزارعّي يفتقرون إىل املوارد ويص ر ر ررعب على القطاع التًاري بلوغهم .وعلى مس ر ر ررتوت حبوث الابية ،مبا يف لا
البحوث األس رراس ررية فض ررني عمل مرحلة ما قبل الت اثر ،تعتو ش ررركات الت نولوجيا احليوية ال برية والص ررغرية معا،
واليت ت ون مرردتررة أحيررانررا مع تربيررة النبرراتررات وإنترراج البررذور ،واجلررامع رات ممل اجلهررات الفرراعلررة الرويسر ر ر ر ر ر ريررة.
أما املس ر ر ر ر ر ررتمدمون ا خرون للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة فيش ر ر ر ر ر ررملون تموعات املزارعّي ومنظمات
اجملتمع املدينا اليت تدعمها .فهم قد يس ررا ون يف إعادة إدخال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ممل بنوب
اجلينات إىل النظم الزراعية الذي يقان أحيانا بالابية التشر ر رراركية للنبات أو األنشر ر ررطة التشر ر رراركية لنتقال األنواع
اليت يضطلع وا كل ممل املزارعّي واملربّي املدربّي.
ومي مل استمدال أنواع خمتلفة ممل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف تربية النباتات وتطوير أنواعها .وعادة
ما يقول تطوير األنواع اجلديدة على استمدال املواد الوراثية املتقدمة مبا أن الرتقال مبواد أقل تقدما إىل مستويات
األدال نفس ر ر ر ر ررها يتطلب ت لفة ووقتا .ول مل جيو اس ر ر ر ر ررتمدال األنواع القدمية واألنواع األص ر ر ر ر ررلية واألقارت الوية
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للمحاص ر رريل ،ممل أجل ا تيان خبص ر رراوص حمددة يف تموعات ا كثار .وجيو كذلا اس ر ررتمدال التنوع الوراثي
املوجود يف السر ر ررنيلت األصر ر ررلية واألنواع التقليدية ممل أجل أنشر ر ررطة توسر ر رريع القاعدة ،وممل أجل تطوير األنواع
املت يفة مع الظروف البياية الصعبة ونظم ا نتاج قليلة املدخنيت.
على مر التاريخ ،جرت تبادل احملاص ر ر ر ر ر رريل واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نطاق واس ر ر ر ر ر ررع عو أفال
العررامل ،وقررد سر ر ر ر ر ر رراهم العررديررد ممل النررا يف العررديررد ممل األمرراكمل املمتلفررة بطريقررة أو بر خرت يف التنوع الوراثي
للمحاصيل اليول .ونتيًة لذلا ،يعتمد جزل هال ممل ا نتاج احلايل للمحاصيل على استمدال األنواع الدخيلة،
وتت ل البلدان كلها إىل درجة معينة على التنوع الوراثي الذي نش يف أم نة أخرت.
وإن التدف الدويل احلايل للموارد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يتم ب ش ر ر ر ر ر ال كثرية خمتلفة ،مبا يف لا
مثني ممل خنيل تبررادل عينررات املررادة الوراثيررة ممل اجملموعررات احملفوظررة خررارج املوقع ،وبيع البررذور التًرراريررة ومواد
ا كثار النباتية ،أو نقل املواد الوراثية قيد التطوير ض ر ر ر ررممل الش ر ر ر ررركة الواحدة .وتبلغ حركة التبادل الدويل لعينات
بنوب اجلينات عشر ر ر ررات ا لف ممل عمليات النقل س ر ر ررنويا ،وتؤدي دورا هاما يف ص ر ر رروهنا ويف البحوث والتنمية
لدت البلدان النامية واملتقدمة على حد سر ر ر ر روال .ويف الوقت نفس ر ر ر رره ،ةدر ا ش ر ر ر ررارة إىل أن غالبية املواد الوراثية
اليت تسر ررتمدل بصر ررورة مباشر رررة يف الابية ويف تطوير األنواع ،ت يت ممل تموعات ا كثار املوجودة يف إقليم واحد
فيما أن املواد اجلديدة الدخيلة تستمدل بّي الفاة واألخرت وحسب.
وترتب عراو تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باحملصر ر ر ررول املعّي وبنوع اجلهات الش ر ر ر رري ة يف عملية
التبادل .وبصر ررورة عامة ،تتًه األمور فو ممارسر ررات أكثر رمسية للتبادل تتم بش ر ر ل رويسر رري ممل خنيل اتفاقات
نقل املادة الوراثية .فإن نقل عينات املادة الوراثية ممل بنوب اجلينات على س ر ر ر ر ر رربيل املثال خيض ر ر ر ر ر ررع أكثر ف كثر
إىل اتفاقات نقل املادة الوراثية .وقد وافقت األعراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية بش ر ر ر ر ر ر ن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة على اسر ر ر ررتمدال عقد موحد هو التفاق املوحد لنقل املواد ،ل ل عملية نقل مواد تابعة للنظال
املتعدد األعراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع مبوجب املعاهدة.
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الجدول  :1السمات المميزة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

اجملموعررة ألف :دور
امل ر ر روارد ال ر ر رروراثر ر ر رير ر ررة
لألغذية والزراعة يف
األممل الغذاوي
اجملموع ررة بر ررال :دور
ا دارة البشرية

اجمل ر رمر رروعر ر ررة ج ر رير ررم:
الر رتر رب ر ر ررادل والر رااب ر
عر رل ررى املس ر ر ر ر ر ر ر ر رت رروت
الدويل

اجمل ر ر ر رمر ر ر رروع ر ر ررة دال:
عر ربر رير رعر ر ررة عر رمر رلر رير ر ررة
البت ار

19
20

عناص ر ر ررر تيس ر ر ررري
ال رت رن رف رير ر ررذ احمل رلرري
للحصر ر ر ر ررول على
املوارد وتقرراسر ر ر ر ررم
منافعها بالنسر ر ر رربة
إىل خمر ر ر رتر ر ر رل ر ر ررف
ال ر ر رق ر ر رطر ر رراعر ر ررات
الفرعير ر ررة للموارد
الوراثي ررة لألغ ررذي ررة
19
والزراعة
ة
ألف 1-املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جزل ل يتًزأ ممل نظم ا نتاج الزراعي والغذاوي ،وهي تؤدي
دورا أساسيا يف حتقي األممل الغذاوي والتنمية املستدامة لقطاع األغذية والزراعة.
ألف 2-تش ل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصلة بالنباتات واحليوانات والنيفقاريات وال اونات
الدقيقة شبكة مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم اإليكولوجية الزراعية واملائية على التوايل.
بال( 1-أ) يرتب وجود معظم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ارتباعا وثيقا بالنش ا ا ا ا ااا البش ا ا ا ا ا
و(ب) ميكن النظ إىل العديد منها على أهنا أشكال من املوارد الوراثية املعدلّة من جانب اإلنسان.
بال 2-تعتمد احملافظة على ال ثري ممل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطورها على التدخل البشري
املستمر ،ويش ل استمدامها املستدال يف البحوث والتطوير وا نتاج وسيلة هامة لضمان صوهنا.
ة
جيم 1-تارخييا مت تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مدت فاات منية عويلة وعلى نطاق
واسررع عو اجملتمعات والبلدان واملناع  ،وجزل هال ممل التنوع الوراثي املسررتمدل يف األغذية والزراعة اليول
هو ممل أصول غريبة.
جيم 2-مثة تراب بّي البلدان يف ما يتعل باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة فهي على حد س ا ا ا ا اوا
تق ّدم بعض املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعض اآلخ منها.
ة
جيم 3-التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ضررروري لسررري عمل هذا القطاع وممل املرج
أن تزداد أ يته يف املستقبل.
ة
دال 1-عرادة مرا ت ون عمليرة البت رار اخلراصر ر ر ر ر ر ررة براملوارد الوراثيرة لألغرذيرة والزراعرة تادريياة الطااب
ونتيجة مساااتاي يقدمها العديد من اخشااااخ املاتلمبا ا يف ل السااكان اخيااليون واات عاي
احمللية واملزارعون والباحثون وم بو النباتاي يف أماكن وأوقاي خمتلمبة.
ة
دال 2-ل يطور العررديررد ممل منتًررات املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة ممل مورد وراثي مفرد ،بررل
بفضل مسا ات ممل عدة موارد وراثية لألغذية والزراعة يف مراحل خمتلفة ممل عملية البت ار.
ة
دال 3-مي مل أن تُستمدل بدورها معظم املنتًات املطورة باستمدال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
ملواي ا االة البلت والتطوي لا يعا من السا ااعب رسا اام خ وااا ااو با مقدمي املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة ومتلقيها.
دال 4-يص ر ر ر ررل العديد ممل املنتًات الزراعية إىل الس ر ر ر رروق بش ر ر ر ر ر ل مي مل معه اس ر ر ررتمدامها كموارد
بيولوجية وكموارد وراثية على حد سوال.

حبسب ما حددهتا عاعة العمل الفنية احل ومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية ،انظر اجلدول  2ممل الوثيقة
حبسب ما حددهتا عاعة العمل الفنية احل ومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احلرجية ،انظر اجلدول  2ممل الوثيقة CGRFA-14/13/20
CGRFA-14/13/20
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20

ة
ة
ة
ة
ة

ة
ة
ة

ة
ة

ة
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اجمل ر ر رمر ر رروعر ر ررة ه ر ر ررال:
احملرترفرظررون ب ر ر رراملروارد
الوراثي ر ررة لألغ ر ررذير ر ررة
والر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررزراع ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
ومستمدموها

اجملر ر ر ر رم ر ر ر رروعر ر ر ررة واو:
ممررارس ر ر ر ر ر ر ر ررات تبررادل
امل ر ر روارد ال ر ر رروراثر ر ر رير ر ررة
لألغذية والزراعة
اجمل ر ر ر رمر ر ر رروع ر ر ررة اي:
املنافع الناش ر ر ر رراة عمل
اسر ر ر ر ر ر ررتمر رردال املوارد
الوراثي ر ررة لألغ ر ررذير ر ررة
والزراعة

هال( 1-أ) يتم الحتفاظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتستمدمها تموعة واسعة ومتنوعة جدا
ممل أص ررحات املص ررلحة( .ت) وهناب تموعات متميزة ممل املقدمّي واملس ررتمدمّي بالنس رربة إىل خمتلف
القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
هال 2-هناب تراب بّي أصر ررحات املصر ررلحة املمتلفّي الذيمل يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
ويستمدموهنا.
تفر القطاع اخلاص بقدر كبري ممل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
هال3-
هال ُ 4-فر قسر ررم هال ممل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خارج مواقعها الطبيعية ومي مل احلصر ررول
عليها هناب.
هال ُ 5-فر قس ر ر ر ر ررم هرال ممل املوارد الطبيعيرة لألغرذيرة والزراعرة يف مواقعهرا الطبيعيرة ويف املزرعرة يف
ظروف مالية وفنية وقانونية خمتلفة.
واو 1-ةري عملية تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف سا ا اايات لارس ا اااي متعار عليها وبا
اا وعاي املوجودة من مقدمي املوارد ومستادميها.
واو 2-يف البحو والتطوير ،حتدث عملية نقل واسعة للمواد الوراثية بّي خمتلف أصحات املصلحة
على امتداد سلسلة القيمة.
اي(1-أ) مع أن املنافع ا عالية الناشرراة عمل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مرتفعة للغاية( ،ت) فممل
الصعب عند إجرال املبادلة تقدير املنافع املتوقعة ممل كل عينة ممل عينات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
أيضا مناف هامة غري نقدية.
يدر ً
اي 2-إن استمدال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد ّ
اي 3-قد يؤدي اس ر ر ر ر ررتمدال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة إىل آثار خارجية تتًاو ب ثري املقدل
الفرد واملتلقي الفرد لتلا املوارد.

ة

ة

ة
ة
ة

ة
ة

ة

ة
ة
ة

يش ر ر ر ر ر ررمل هذا النظال املتعدد األعراف عيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف امللح األول ممل املعاهدة
( 64نوعا ممل احملاص ر ر رريل واألعنيف) واليت ختض ر ر ررع دارة وإشر ر ر رراف األعراف املتعاقدة ويف اجملتمع ك ل (املادة ،)2-11
وبنال على الش ر ر ر ر ر رررو نفس ر ر ر ر ر ررها ،تتاح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت حتتفر وا مراكز البحوث الزراعية الدولية
التابعة للًماعة السررتشررارية للبحوث الزراعية الدولية (املادة  )15واملؤس رسررات األخرت (املادة  .)16وي ون التبادل يف ما
بّي املربّي التًاريّي إما تانيا (يف حال اسررتمدال األنواع التًارية خضرراعها إىل املزيد ممل الابية) وإما خاضررعا ألح ال
اتفاقات نقل املواد التًارية .وفيما أن التبادل بّي املزارعّي ي ون حمدودا حب م املسررافة والعوامل الجتماعية ،إل أنه تاين
عامة.

المشهد القانوني
تشري عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أن بروتوكول ناغويا ياب تال واسعا لنيتفاقات الدولية األخرت يف تال
احلص ررول على املوارد وتقاس ررم املنافع ل… مبا يف لا اتفاقات أخرت متمص رص ررة بش ر ن هذا اجملال ،ش رريطة دعمها ألهداف
اتفاقية التنوع البيولوجي وهذا الووتوكول وعدل تعارضها معها 21 .ولذلا مي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:

21

الفقرة  9ممل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
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أن املعاهدة صا دويل متمصص للحصول على املوارد وتقاسم منافعها حبسب ما تنص عليه املادة  4-4ممل بروتوكول
نرراغويررا .وبررالتررايل فررإن بروتوكول نرراغويررا ل ينطب على األعراف املتعرراقرردة يف املعرراهرردة يف مررا خيص املوارد الوراثيررة النبرراتيررة
اليت تش ر ر ر ر ر ررمله ررا ه ررذ األخرية ولغ رراي رراهت ررا .ول مل بروتوكول ن رراغوي ررا ينطب ممل جه ررة أخرت على املوارد الوراثي ررة النب رراتي ررة
اليت ل تشررملها املعاهدة أو اليت ل تغطي املعاهدة الغايات املنشررودة ممل احلصررول عليها (أي املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة غري املش ر ر ررمولة بإدارة األعراف املتعاقدة وإش ر ر ر ررافها أو ليس ر ر ررت يف اجملال العال أو اليت يتم احلص ر ر ررول عليها لغايات
غري السر ر ر ررتمدال والصر ر ر ررون ألجل البحوث والابية والتدريب لألغذية والزراعة ) وجيب ا شر ر ر ررارة إىل أن املعاهدة ختتص
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ،وبالتايل فهي تشمل كافة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 22.غري أن النظال
املتعدد األعراف للحصرول على املوارد وتقاسرم املنافع يغطي املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املبينة يف امللح األول
23
واحملددة وفقا ملعياري األممل الغذاوي والعتماد املتبادل.

تحديد الجهات الحكومية المعنية وأص ح ح ح ح حححاي المص ح ح ح ح ححلحة غير الحكوميين الذين يحتفظون بموارد وراثية
لألغذية والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها ،والتشاور معهم
 -21توصرري العناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها ب ن يتم التشرراور مع اجلهات احل ومية وأصررحات
املص ر ر ررلحة غري احل وميّي الذي تفظون مبوارد وراثية لألغذية والزراعة أو يوفروهنا أو يس ر ر ررتمدموهنا 24.ومي مل أن توض ر ر ر ر
املذكرات التفسريية ما يلي:
يف أحيان كثرية قد ت ون السلطات الزراعية هي املسؤولة عمل املعاهدة ،فيما تقع مسؤولية بروتوكول ناغويا على
عات السررلطات البياية .ولذلا ممل املم مل أن تقع بعض املوارد الوراثية النباتية املعينة (واسررتمداماهتا) يف نطاق
اختصر ر رراص سر ر ررلطة واحدة ،فيما تقع موارد وراثية نباتية أخرت يف نطاق مسر ر ررؤولية سر ر ررلطة خمتلفة .وه ذا تعتو
املش ر ر رراورات املباش ر ر رررة بّي اهلياات احل ومية املعنية وبّي أص ر ر ررحات املص ر ر ررلحة غري احل وميّي مهمة جدا وينبغي
أن تسعى كذلا إىل توضي إسناد املسؤوليات بّي السلطات املمتصة املمتلفة.

إدماج تنفيذ تدابير الحص ححول على الموارد وتقاس ححم منافعها في الس ححياس ححات والس ححتراتيجيات األوسح ح نطاقا
لألمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة
 -21توص ر رري العناص ر ررر املعنية باحلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها بالنظر يف احلص ر ررول على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة وتقاسم منافعها يف السياق األوسع للتنمية الزراعية املستدامة واألممل الغذاوي 25 .ولذلا ،مي مل أن تشري املذكرات
التفسر رريية صر رراحة إىل الس ررياس ررات والتشر رريعات يف تايل األممل الغذاوي وا نتاج النبايت ،اليت مي مل إما أن تدمج األح ال
ات الصلة باحلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو أن تشري إليها:
22
23
24
25

املادة  3ممل املعاهدة.
املادة  1-11ممل املعاهدة.
الفقرة ( 15ثانيا) ممل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
الفقرة ( 15ثالثا) ممل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
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تؤدي املوارد الوراثية النباتية دورا رويس رريا يف توفري الغذال والعلف واأللياف .وتؤدي املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة أدوارا متعددة يف املسرراعدة على ضررمان األممل الغذاوي ،مثني ممل خنيل إنتاج أغذية أكثر كمية وأفضررل
جودة للمستهل ّي يف الريف واملدينةا وتوفري أغذية صحية وأكثر تغذيةا وتعزيز توليد الدخل والتنمية الريفية.
ويف العديد ممل البلدان جيري وضر ررع ،أو قد سر ررب وضر ررع ،تدابري للحصر ررول على املوارد الوراثية وتقاسر ررم منافعها
كتشريعات أو سياسة مستقلة .ول مل ممل املهم وضع تلا التدابري بالتناغم ممل السياسات األخرت املتصلة وا،
وإدماجها معها ،على هياة اسرااتيًيات للتنمية الزراعية أو للحد ممل الفقر .وممل املهم كذلا إشرراب قطاعات
تربية النباتات وإنتاجها ممل البداية يف وض ر ر ر ررع وتنفيذ تلا التدابري ،لض ر ر ر ررمان أن ي ون ص ر ر ر ررانعو الس ر ر ر ررياس ر ر ر ررات
على فهم تال بقطاع النباتات والتدفقات احلالية للًينات والتداعيات احملتملة لتدابري احلص ر ر ر ر ر ررول على املوارد
وتقاسم منافعها على إنتاج النباتات.

إدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها في المشهد المؤسسي
 -22توص ر رري العناص ر ررر اخلاص ر ررة باحلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها بتحديد التدابري املؤس ر رس ر ررية القاومة اليت مي مل
استمدامها لتناول مس لة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 26.ومي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
غالبا ما تقع املس ر ر ررؤولية عمل ا عار الوعين للحص ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ررم منافعها على عات س ر ر ررلطة خمتصر ر ررة
واحدة .واحلقيقة ،أن التقارير املرحلية الوعنية بش ر ر ر ر ر ر ر ن تنفيذ بروتوكول ناغويا تبّي أن العديد ممل البلدان قد
اختار تعيّي سررلطة خمتصررة واحدة للحصررول على املوارد وتقاسررم منافعها ،بدل ممل اعتماد هنج قاوم على قطاع
أو على قطاع فرعي حمدد إ ال هذ املس لة .ول مل قد جيو لسلطات متعددة ضممل بلد واحد تقاسم املسؤولية
عمل مسر لة الوصررول إىل املوارد وتقاسررم منافعها ،ولذا فإن الوصررول إىل املوارد الوراثية النباتية وتقاسررم منافعها قد
يقع ضررممل اختصرراص سررلطة متمص رصررة تتعاعى إنتاج النباتات .وفيما أن هذا التقاسررم للصررنيحيات يف تال
احلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها مفيد ،فهو سرري ون رهمل املشررهد املؤس رسرري العال وغري لا ممل الظروف
اخلاصة بالبلد املعّي.

إبالغ مزودي الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومسح ححتخدميها المحتملين وتوعيتهم بشح ححان تدابير الحصح ححول
على الموارد وتقاسم منافعها
 -23تشر رردد العناصر ررر اخلاصر ررة باحلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها على أ ية إبنيث مزودي املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة ومس ررتمدميها احملتملّي وتوعيتهم بش ر ن تدابري احلص ررول على املوارد الوراثية وتقاس ررم منافعها 27.ومي مل أن توض ر
املذكرات التفسريية ما يلي:
26
27

الفقرة  31ممل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
الفقرة ( 3سادسا) ممل عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
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ينبغي لتدابري التوعية على املسررتوت الوعين أن تسررتهدف املربّي واملزارعّي ،والشررعوت األصررلية واجملتمعات احمللية
والعلمال وخوال التص ر ر ر ر ر ررنيف والقطاع اخلاص وحداو النباتات وبنوب اجلينات .أما الفعاليات ممل قبيل املؤمترات
العلمية ات الص ر ر ررلة واجتماعات ععيات مريب النباتات ومعارل البذور ،فتوفر فرص ر ر ررا ممتا ة لتقدمي املعلومات
عمل احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أصحات املصلحة املعنيّي ومضاعفي املعلومات.

الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها :اإلطار القانوني الدولي
 -24تش ر ررري العناص ر ررر اخلاص ر ررة باحلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها إىل ثنيثة ص ر ر ر وب دولية أخرت تش ر ر ر ل جزلا
ممل ا عار العاملي للحص ررول على املوارد وتقاس ررم منافعها :اتفاقية التنوع البيولوجي ،وبروتوكول ناغويا واملعاهدة .وقد توفر
املذكرات التفس ر رريية معلومات عمل حالة الص ر ر وب املتمص ر رصر ررة يف إعار بروتوكول ناغويا 28.ومي مل أن توض ر ر املذكرات
التفسريية ما يلي:
إن املعاهدة ،على الرغم ممل اعتبارها يف أحيان كثرية مرجعا يف ما خيص احلص ر ر ررول على املوارد الوراثية وتقاس ر ر ررم
منافعها بش ر ر ر ر ر ل عال ،فهي تؤدي دورا هاما على وجه اخلص ر ر ر رروص بالنس ر ر ر رربة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة .فاملعاهدة تلحر اتفاقا دوليا ش ر ررامني بالتماش ر رري مع اتفاقية التنوع البيولوجي ،يوحد ش ر رررو احلص ر ررول
على املوارد وعراو تقاسررم منافعها .كما أهنا تعاف حبقوق املزارعّي .أما البلدان اليت مل تقم بذلا بعد فيًب
أن تف ر جبدية يف أن تنضم إىل األعراف املتعاقدة للمعاهدة.

األساس المنطقي لتدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
 -25وفقا لعناصررر احلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها ،فإن تدابري احلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها قد ي ون هلا
دور أس ر ر رراس ر ر رري يف تعزيز حتقي األممل الغذاوي وحتس ر ر ررّي التغذية ( )...ولذلا ،ينبغي أن هتدف تدابري احلص ر ر ررول على املوارد
وتقاسررم منافعها إىل حتقي األممل الغذاوي وصررون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،ودف تيسررري وتشررًيع السررتمدال املسررتمر
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا وتقاسم منافعها ،بش ل نش  29.مي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
ل غىن عمل ا تاحة املتواصررلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات البحوث والتنمية ممل أجل حتسررّي
احملاص ر ر ر ر ر رريل .وتوفر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إم انية إتاحة خص ر ر ر ر ر رراوص قادرة على املس ر ر ر ر ر رراعدة
يف التصر ر ر رردي للتحديات املسر ر ر ررتقبلية ،مثل ضر ر ر رررورة ت ييف احملاصر ر ر رريل مع الظروف املناخية املتغرية أو تفشر ر ر رري
األمرال .ولذا فإن الوص ر ر ر ر ر ررول املس ر ر ر ر ر ررتمر إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مهم ممل أجل تلبية الطلب
املتنررامي على الغررذال لسر ر ر ر ر ر ر رران يتزايرردون عررددا ومرردخول ،وممل أجررل رفع التحررديررات النرراعررة عمل التغريات
املناخية املتوقعة.

28
29

عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،الفصل الرابع.
عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،الفصل اخلامز.
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تدفقات المادة الوراثية ،بما في ذلك التدفقات الدولية ،والثغرات المحتملة في تدابير الحص ح ح ح ح ححول على
الموارد وتقاسم منافعها
 -26توصرري العناصررر اخلاصررة باحلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها ب ن يتم النظر يف أ ية تدفقات املادة الوراثية عند
وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،وت ييفها وتنفيذها 30 .مي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
اليول ،تعتمد الزراعة يف الواقع لدت البلدان كلها اعتمادا قويا على توريد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
ممل مناع أخرت يف العامل .احملاصرريل مثل ال سررافا والذرة والفول السرروداين والفاص روليال اليت نش ر ت يف أمري ا
النيتينية قد أصبحت ممل احملاصيل الغذاوية األساسية يف العديد ممل البلدان يف أفريقيا جنوت الصحرال ال وت،
وهي تدل على العتماد املتبادل ألنواع احملاص ر ر رريل بّي البلدان الناميةا واألمر نفس ر ر رره ينطب على اخلض ر ر ررروات،
مثررل عمرراعم مثني .ومع أن العررديررد ممل البلرردان يتمتع بنسر ر ر ر ر ر ربررة كبرية ممل تنوع املوارد الوراثيررة النبرراتيررة لألغررذيرة
والزراعة يف بنوب اجلي نات ويف حقول املزارعّي لديه ،فهو على املدت البعيد قد تاج إىل احلص ر ر ر ر ر ررول على تنوع
إضر ر ررايف ممل مراكز تنوع أصر ر ررناف احملاصر ر رريل أو األنواع املزروعة يف أماكمل أخرت .وبالتايل فثمة حاجة متواصر ر ررلة
إىل تبادل املوارد الوراثية النباتية.

فئات استخدام الموارد الوراثية المشمولة في تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 -27تشدد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها على أن ت ون تدابري احلصول على املوارد وتقاسم
منافعها واضررحة يف ما يتعل باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تغطيها أح ال احلصررول على املوارد ات الصررلة ،وبتلا
اليت ل تغطيها 31 .وينطب هذا العتبار كذلا على النطاق الزمين واملوض ر ر ر ر رروعي لتدابري احلص ر ر ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ر ر ررم
منافعها .ومي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
مي مل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة لنيستمدال املباشر أي لنيستهنيب أو الت اثر أن تستمدل
غالبا أيضررا للبحوث والتنمية ،مبا يف لا الابية .وهناب ختوف ممل أن ينتهي أمر املوارد الوراثية اليت مت احلصررول
عليها يف البداية لنيس ررتمدال املباش ررر ،يف اس ررتمدامها لغايات البحوث والتنمية .ولذا تس ررتوجب بعض القوانّي
املوافقة املسر ر ر ر ر ر ربقة عمل علم والش ر ر ر ر ر رررو املتف عليها ،للحص ر ر ر ر ر ررول على املوارد الوراثية لغايات البحوث والتطوير
والستمدال املباشر.
غري أن تنظيم احلصر ررول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ممل أجل السر ررتمدال املباشر ررر قد ميار أثرا
ملحوظا على ةارة البذور وحىت األغذية ،وبالتايل على األممل الغذاوي .ويف حال أحًمت تدابري احلص ر ر ر ر ر ررول
على املوارد الوراثية وتقاسررم منافعها عمل تنظيم احلصررول على املوارد الوراثية النباتية لغايات السررتهنيب املباشررر،

30
31

الفقرة ( 15أول)-هر ممل عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
الفقرة  36ممل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
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فقد تس ر ررتوجب يف كل حال الش ر رررو املتف عليها وتقاس ر ررم املنافع حّي تتغري النية ،حبيو يتم فً ة اسر ر رتمدال
البذور أو األغذية اليت كانت خمصصة لنيستمدال املباشر ،لغايات البحوث والتنمية.

الموارد الوراثيححة النبححاتيححة لألغححذيححة والزراعححة المقححدمححة من جححانححا بلححدان المنشح ح ح ح ح ححا/البلححدان التي حححازت عليهححا
بموجا اتفاقية التنوع البيولوجي
 -28مبوجب بروتوكول ناغويا ،ل… خيضر ررع احلصر ررول على املوارد الوراثية ممل أجل اسر ررتمدامها إىل املوافقة املسر رربقة
املس ر ر ر ررتنرية للطرف الذي يقدل تلا املوارد ،أي بلد املنشر ر ر ر ر لتلا املوارد ،أو الطرف الذي حا على املوارد الوراثية مبوجب
التفاقية ل…  .وتشر ررري عناصر ررر احلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها إىل الصر ررعوبات يف حتديد بلد املنش ر ر على وجه
اليقّي للموارد الوراثية النباتية ،مبا أن العديد ممل تلا املوارد قد خض ر ر ر ر ر ررع للتبادل على نطاق واس ر ر ر ر ر ررع عو أقاليم وبلدان
وتتمعات ،وكثريا عو فاات منية عويلة 32.مي مل للمذكرات التفسريية أن تقاح ما يلي:
إن بلد املنش ر ر ر للمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ليز بالض ر ر رررورة مركز نش ر ر ررول النبتة احملص ر ر رولية املعينة.
ومي مل لتدابري احلصررول على املوارد الوراثية وتقاسررم منافعها أن توفر توجيهات بش ر ن الظروف اليت مي مل اعتبار
احملاصيل املدجنة فيها على أهنا قد اكتسبت خصاوصها املميزة ضممل منطقة الختصاص اليت تسري احلصول
على املوارد وتقاسم منافعها فيها ،أو خارجها.
وبوس ررع تدابري احلص ررول على املوارد وتقاس ررم منافعها أيض ررا أن تقدل توجيهات بشر ر ن ما إ ا كانت اخلص رراوص
املميزة (اتفاقية التنوع البيولوجي ،املادة  )2هي نفس ر ر ر ر ر ررها اخلص ر ر ر ر ر رراوص اليت ةعل النوع النبايت مميزا بوض ر ر ر ر ر رروح
عمل أي نوع آخر  ،أو إىل أي مدت مي مل اعتبارها كذلا ،حبسر ر ر ر ر ررب ما تنص عليه املادة السر ر ر ر ر ررابعة ممل قانون
الحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية اجلديدة لعال .1991

تطوير الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خالل الزراعة
 -29ممل ش ر ن احلصررول على املوارد الوراثية ممل أجل اسررتمدامها حبسررب تعريف بروتوكول ناغويا ،أن يفضرري عادة
إىل تطبي تدابري احلصر رول على املوارد وتقاس ررم منافعها .و دد بروتوكول ناغويا اس ررتمدال املوارد الوراثية على أنه إجرال
البحرو والتطوير بش ر ر ر ر ر ر ر ن الت ويمل اجليين وزأو ال يميراوي البيولوجيرة للموارد اجلينيرة ،مبرا يف لرا ممل خنيل اس ر ر ر ر ر ررتمردال
الت نولوجية األحياوية  33 .وتشررري عناصررر احلصررول على املوارد وتقاسررم منافعها إىل أنه قد ي ون صررعبا يف حالت معينة
حتديد ما إ ا كان أحد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مسر ررتمدما حبسر ررب تعريف بروتوكول ناغويا ،نظرا إىل وجود أنشر ررطة
قد تليب غايات متنوعة ،مبا فيها البحوث والتنمية ،يف الوقت عينه 34.ومي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:

32
33
34

الفقرة  35ممل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
املادة  2ممل بروتوكول ناغويا.
الفقرات  48-46ممل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
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جيب أن ي ون هناب حتديد واضر ر ر ر ر ر ر لألنش ر ر ر ر ر ررطة املتص ر ر ر ر ر ررلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تعتو
اسر ر ررتمداما ولتلا اليت ل تعتو كذلا .وتعتو تربية النبات بش ر ر ر ل عال اسر ر ررتمداما  ،ول مل ليز واضر ر ررحا
ما إ ا كانت أنش ر ر ر ررطة الزراعة-الابية أو األنش ر ر ر ررطة ممل قبيل انتقال البذور باجلملة أو بنال على خطوعها النقية،
أو ت ويمل وانتقال اهلًاومل العفوية أو الطفرات ،تعتو استمداما.
وممل ناحية أخرت فإن التًارة باملوارد الوراثية النباتية لس ر ر ررتمدامها املباش ر ر ررر كبذور أو أغذيةزأعنيف ،ليس ر ر ررت
مؤهلة عادة لتعتو اس ر ر ررتمداما وهي بالتايل تعتمد على القوانّي املرعية ،ول تؤدي إىل تطبي تدابري احلص ر ر ررول
على املوارد وتقاسم منافعها.
وقد يرغب ص ررانعو الس ررياس ررات أيض ر را يف تناول مس ر ر لة إعادة اس ررتمدال املوارد الوراثية النباتية اليت مت توليدها
س ر ر ررابقا ممل خنيل الس ر ر ررتمدال  ،يف ظل املوافقة املس ر ر رربقة عمل علم والش ر ر رررو املتف عليها .ويف حال تطلبت
إعادة الس ررتمدال املوافقة املس رربقة عمل علم والش رررو املتف عليها ،كما يف الس ررتمدال األول للموارد الوراثية
النباتية ،فهذا قد يولد يف املس ر ر ررتقبل هرميات ا ن ويعقد الس ر ر ررتمدال املس ر ر ررتقبلي للموارد الوراثية النباتية.
وقد خيتار مربو النباتات تنييف املوارد الوراثية النباتية ،عوضر ر ر ر ر ر را عمل اس ر ر ر ر ر ررتمدامها ،وحفظها وحتس ر ر ر ر ر ررينها ،األمر
الذي قد يفض رري إىل وض ررع يتناقض بشر ر ل س ررافر مع خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية ألغذية
والزراعة اليت تش ر ر ررًع املربّي على الس ر ر ررعي إىل اسر ر ر رااتيًيات لتوس ر ر رريع القاعدة ترمي إىل توس ر ر رريع التنوع الوراثي
يف برامج تربية النبات ويف منتًات تلا الوامج .وقد اقاح فري اخلوال املعين باحلص ر ر ر ر ر ررول على املوارد الوراثية
وتقاس ر ررم منافعها أن تنظر احل ومات يف حلول متميزة هلذ املس ر ر لة ،مبا يف لا ممل خنيل دعم وض ر ررع املعايري
القطاعية الفرعية بالستناد إىل أفضل املمارسات احلالية ،ممل قبيل إعفالات املربّي على صعيد تشريعات محاية
35
تنوع النباتات ،أو إجياد حلول متعددة األعراف.

البحوث والتنمية لألغذية والزراعة
 -31تش ررري العناص ررر اخلاص ررة باحلص ررول على املوارد وتقاس ررم منافعها إىل املادة (8ج) ممل بروتوكول ناغويا ،اليت تدعو
األعراف إىل النظر يف أ ية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص لتحقي األممل الغذاوي يف وض ر ر ر ر ررع التشر ر ر ر ر رريعات
واملتطلبات التنظيمية املتعلقة باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها .ومي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
وردف ا قرار بررالرردور اخلرراص الررذي تؤديرره املوارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة يف حتقي األممل الغررذاوي ،قررد تنظر
احل ومات يف إم انية التعامل مع احلصول على املوارد الوراثية واستمدامها بش ل خمتلف يف حال كان اهلدف
منها املس ر ر ر ر ر ررا ة يف البحوث والتنمية الغذاوية والزراعية .ويف تال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،تلحر
املعاهدة نظاما شرامني للحصرول على املوارد وتقاسرم منافعها قد يرغب صرانعو السرياسرات يف اختيار  .واحلقيقة
أن عددا متزايدا ممل البلدان قد اختار املعاهدة باعتبارها نظاما خاص ر ر ر ر ر ررا ألهم املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة .وبالنس رربة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ل يش ررملها النظال املتعدد األعراف للحص ررول
35

الفقرة  21ممل الوثيقة
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على املوارد وتقاس ر ررم املنافع التابع لنيتفاقية ،جيو لص ر ررانعي الس ر ررياس ر ررات أن يقدموا تبس ر رريطات أو حىت التنا ل
عمل املوافقة املسبقة عمل علم والشرو املتف عليها.

البحوث والتنمية التجارية/غير التجارية
 -31متيز تدابري احلص ررول على املوارد وتقاس ررم منافعها أحيانا بّي الس ررتمدال التًاري وغري التًاري للموارد الوراثية.
 36ومي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
ترمي أنش ر ر ر ر ر ررطة عديدة يف قطاع تربية النبات يف هناية املطاف إىل تطوير منتج ،فيًو بالتايل اعتبارها ةارية .
ولذا قد ل يس ر ر ر ر ر ررتفيد قطاع تربية النباتات جدا ممل التمييز بّي األنش ر ر ر ر ر ررطة التًارية واألنش ر ر ر ر ر ررطة غري التًارية،
والتبسر رريطات اليت تتيحها تدابري احلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها لألنشر ررطة غري التًارية .ول مل قد ينظر
ص ررانعو الس ررياس ررات يف إعفال حبوث تربية النباتات الس ررابقة للتنافز ممل تطبي تدابريهم للحص ررول على املوارد
وتقاسم منافعها ،األمر الذي سيتطلب تعريفا واضحا لألنشطة املشمولة وذا ا عفال ،أو حتديدها.

توحيد الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها
 -32تشر ر ررًع العناصر ر ررر اخلاصر ر ررة باحلصر ر ررول على املوارد وتقاسر ر ررم منافعها احل ومات على النظر يف اخليارات املمتلفة
جرالات الاخيص ،مبا يف لا خيار توحيد ا جرالات والش ر ر ر رررو واألح ال .وتش ر ر ر ررري العناص ر ر ر ررر اخلاص ر ر ر ررة باحلص ر ر ر ررول
على املوارد وتقاس ررم منافعها إىل التفاق املوحد لنقل املواد التابع للمعاهدة ص رراحة على أنه س ررابقة تعمل بش ر ل كامل
لتوحيد املوافقة املسبقة عمل علم والشرو املتف عليها 37.ومي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
يقدل التفاق املوحد لنقل املواد حني جاهزا وم يفا جملموعة كبرية وبالغة األ ية ممل احملاص ر ر ر ر ر رريل ،مبا فيها تلا
الواردة يف امللح األول للمعرراهرردة .وبررالنسر ر ر ر ر ر ربررة إىل املوارد الوراثيررة النبرراتيررة لألغررذيررة والزراعررة اليت ل يتم تبررادهلررا
باس ر ر ر ررتمدال التفاق ،جيب أل تعتو التدابري الثناوية اخلاص ر ر ر ررة ب ل حالة فردية على أهنا البديل الوحيد املم مل.
وعوضر ررا عمل لا ،مي مل لتدابري احلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها أن تسر ررم بإبرال اتفاقات إعارية تغطي
تموعة كاملة أو نوعا ممل العينات وتلحر عراو لتقاسم املنافع املت تية عمل استمدال كل تلا العينات.

الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 -33تشري العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل التزال األعراف يف بروتوكول ناغويا باختا التدابري
وفقا للقانون احمللي ،حسب القتضال ،ودف ضمان احلصول على املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية ،مع احلصول
36
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على املوافقة املس ر ر ر رربقة عمل علم أو موافقة اجملتمعات األص ر ر ر ررلية واحمللية اليت متتلا مثل هذ املعارف التقليدية ومش ر ر ر رراركتها،
ووضع الشرو املتف عليها 38 .مي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
تتعدد ا جرالات ش ر رراب الس ر ر ان األص ررليّي واجملتمعات احمللية يف من املعارف التقليدية بش ر ر ن املوارد الوراثية
النباتية ،كما يتم وضررعها يف بلدان عديدة .وينبغي أن يشرراب الس ر ان األصررليون واجملتمعات احمللية يف القرارات
اليت تتعل مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية ،كما جيب للتدابري التنظيمية احمللية اخلاصة باحلصول
على املوارد وتقاس ر ر ر ر ر ررم منافعها أن حتال ال ووتوكولت البيولوجية الثقافية احمللية والاتيبات املؤسر ر ر ر ر ر رس ر ر ر ر ر ررية احملددة
اليت تضعها هذ اجملتمعات احمللية .ويف احلالت اليت تتقاسم فيها عدة تتمعات حملية املعارف التقليدية املرتبطة
باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،يف حّي أن تتمعا واحدا فق من املوافقة املس ر ر ر ر ر رربقة عمل علم ،مي مل
البحو يف إقامة آلية لتقاسم املنافع تعين عيع الس ان األصليّي واجملتمعات احمللية ات الصلة.

التقاسم العادل والمنصف لمناف الموارد الوراثية النباتية القائمة مسبقا
 -34تش ررري العناص ررر اخلاص ررة باحلص ررول على املوارد وتقاس ررم منافعها إىل أنه مت عع العديد ممل املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة قبل فاة عويلة ممل تطبي التدابري الوعنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها .لذا ،جيب أن ت ون هذ التدابري
واض ررحة فيما إ ا كانت تتطلب تقاس ررم املنافع الناش رراة عمل اس ررتمدامات جديدة أو الس ررتمدال املس ررتمر للموارد الوراثية،
أو املعارف التقليدية املرتبطة وا واليت مت احلص ررول عليها قبل وض ررع تدابري احلص ررول على املوارد وتقاس ررم منافعها 39 .مي مل
أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
على مر التاريخ ،جرت تبادل املوارد ال وراثية النباتية لألغذية والزراعة على نطاق واس ر ر ر ر ر ررع عو أفال العامل ،وقد
س رراهم العديد ممل النا يف العديد ممل األماكمل املمتلفة بطريقة أو ب خرت يف التنوع الوراثي للمحاص رريل اليول.
ونتيًة لذلا ،يعتمد جزل هال ممل ا نتاج احلايل للمحاصر ر رريل على اسر ر ررتمدال األنواع الدخيلة ،وتت ل البلدان
كلها إىل درجة معينة على التنوع الوراثي الذي نش يف أم نة أخرت.
وإن كانت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تستوجب تقاسم املنافع ممل أجل استمدال املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة اليت يتم احلص ر ر ر ررول عليها قبل س ر ر ر رريان تدابري احلص ر ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ر ررم منافعها،
سي ون ممل املهم توفري توجيهات بش ر ر ن أي ممل البلدان جيب اعتبار بلد منش يف احلالت اليت ت ون املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قد خض ر ر ر ر ر ررعت فيها ملزيد ممل التطوير ممل قبل تموعة ممل البلدانزأص ر ر ر ر ر ررحات
املصلحة .ويف غيات ه ذا توجيه ،قد ي ون صعبا تنظيم تقاسم املنافع للموارد الوراثية اليت يتم احلصول عليها
قبل نفا تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

38
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تقاسم المناف من خالل اتفاقات التعاون
 -35تشر رردد العناصر ررر اخلاصر ررة باحلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها على أ ية تقاسر ررم املنافع النقدية وغري النقدية،
وتش ررري إىل أن األح ال والش رررو املتص ررلة بتقاس ررم املنافع غالبا ما تعتمد على خص رروص رريات وخص رراوص القطاع الفرعي،
واألنواع ،والسر ررتمدال احملدد املقصر ررود ،وما إىل لا .40وتشر ررري العناصر ررر اخلاصر ررة باحلصر ررول على املوارد وتقاسر ررم منافعها
إىل أنه غالبا ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إعار التعاون يف العمل والش ر ر رراكات .ولذا ،قد تس ر ررم تدابري
احلص ر ررول على املوارد وتقاس ر ررم منافعها بوض ر ررع ترتيبات لتقاس ر ررم املنافع م يفة مع املمارس ر ررات املعتمدة يف القطاع الفرعي
يف تال التعاون والشراكة 41.ومي مل أن توض املذكرات التفسريية ما يلي:
ويف ما خيص املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ل يتم تبادهلا مبوجب التفاق املوحد لنقل املواد ،بوسررع
تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تشًيع أصحات املصلحة على تناول مساول احلصول على املوارد
وتقاس ر ر ر ررم منافعها حيثما كان لا مم نا ومنيوما ،يف س ر ر ر ررياق اتفاقيات الش ر ر ر رراكة العلمية .وقد تؤدي اتفاقات
الشر ر ر ر رراكة إىل الس ر ر ر ررتغنال عمل إص ر ر ر رردار الااخيص الفردية للحص ر ر ر ررول على املوارد وتقاس ر ر ر ررم منافعها ل ل حالة
على حدة ،وتشررًع يف الوقت نفسرره األنشررطة املشرراكة يف تال البحوث اليت تتمطى ترد تبادل املوارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة.

خامسا-
-36
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التوجيهات المطلوبة

يرجى ممل تموعة العمل:
اس ر ر ر ر ر ررتعرال ومراجعة الس ر ر ر ر ر ررمات املميزة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،كما مت حتديدها يف اجلدول
ممل هذ الوثيقة ،حسب القتضالا
واس ر ررتعرال ومراجعة املذكرات التفس ر ر رريية الواردة يف هذ الوثيقة ،حس ر ررب القتض ر ررال ،واقااح مذكرات تفس ر ر رريية
إضافية ،لتقدميها إىل اهلياة.
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