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 ام للموارد الوراثية النباتيةاالستخدام المستد:  من المعاهدة الدولية6تطبيق المادة 
  

 
  مقدمة-أوًال 

قررت اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  - 1
في اجتماعها الثاني أّن معظم القضايا اَألولى بالبحث خالل الدورة األولى ) اللجنة المؤقتة(

االستخدام المستدام للموارد  من المعاهدة عن 6لمادة للجهاز الرياسي يجب أن تشمل تطبيق ا
 1.الوراثية النباتية

 : على ما يلي1-6وتنص المادة  - 2
 القانونية وللجوانب للسياسات مالئمة ترتيبات وضع على المتعاقدة األطراف تعمل"

 ىوعل والزراعة لألغذية النباتية الوراثية للموارد المستدام االستخدام على تشجع التى
 ".الترتيبات هذه استمرارية

وتلحظ المعاهدة مجموعة من اإلجراءات التي بإمكان األطراف المتعاقدة اتخاذها لبلوغ  - 3
 قائمة 2-6لذا، تتضّمن المادة  .هدفها المتمثل باالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية

راءات والمبادرات المحتملة تحتوي على بعض التدابير الممكنة والتي فيها سلسلة من اإلج
وينبغي اتخاذ العديد من تلك اإلجراءات على المستويين  .للنجاح في بلوغ الهدف المذآور

 .القطري والمحلي
 في المعاهدة وعالقتها بغيرها من المواد، 6وتدرس هذه الوثيقة بإيجاز دور المادة  - 4

؛ آما ُتطلب فيها 6 تطبيق المادة فضًال عن مجموعة الجهات الفاعلة التي ينبغي إشراآها في
 .6توجيهات حول سبل قيام الجهاز الرياسي باتخاذ إجراءات لدعم تطبيق المادة 

  بمواد أخرى في المعاهدة6عالقة المادة  -ثانيا

 6يتضح من خالل استعراض المعاهدة أّن مفهوم االستخدام المستدام الذي تشمله المادة  - 5
 .هدة آكّلمفهوم أساسي لتنفيذ المعا

االستخدام المستدام للموارد الوراثية "والهدف الثاني الذي تسعى إليه المعاهدة هي  - 6
 وهذا الهدف أساسي أيضًا لتحقيق الهدفين األول والثالث 2".النباتية لألغذية والزراعة

نصف للمعاهدة، أي صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واالقتسام العادل والم
للمنافع الناشئة عن استخدامها، على اعتبار أّن صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة هي بالدرجة األولى بغرض االستخدام المستدام وأّن هذا النوع من االستخدام يوّلد 

  .منافع يمكن تقاسمها
 5لمعاهدة، ال سيما المادة  ارتباطًا وثيقًا بمعظم األحكام الخاصة في ا6وترتبط المادة  - 7

صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها عن 
  عن حقوق المزارعين؛9 عن االلتزامات القطرية والتعاون الدولي؛ المادة 7وتوثيقها؛ المادة 

 من الناحية 6تمد تطبيق المادة وعالوة على ذلك، سوف يع . عن استراتيجية التمويل18والمادة 
 .العناصر المساِندةالعملية على مدى النجاح في تطوير أحكام الجزء الخامس من المعاهدة عن 

                                                      
تقرير االجتماع الثاني لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بوصفها اللجنة المؤقتة ، CGRFA/MIC-2/04/REP من الوثيقة 26الفقرة  1

 .للمعاهدة الدولية
 .1-1 المادة  2
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 تتناول تحديدًا موضوع صيانة الموارد، فهي تربط تحديدًا بينه وبين 1-5ومع أّن المادة  - 8
ة األنشطة المطلوبة لتحقيق االستخدام المستدام، ضمن أسلوب عمل متكامل، فضًال عن سلسل

 :الهدفين األول والثاني للمعاهدة
 أخرى متعاقدة أطراف مع وبالتعاون القطرية، لتشريعاته وفقا متعاقد، طرف آل على
 النباتيـة الوراثية الموارد الستكشاف متكامل منهاج اتباع يدعم أن مالئما، آان حيثما

 [...]. مالئما آان حيثما لمستدام،ا واستخدامها وصيانتها والزراعــة لألغذيــة
 : حيث تنّص على ما يلي6 و5 أحكام المادتين 1-7وتؤّيد المادة  - 9

 في 6 و 5 المادتين فى إليها المشار األنشطة بدمج مالئما، يكون حسبما متعاقد، طرف آل يقوم
 لمتعاقدةا األطراف مع والتعاون والريفية، الزراعية بالتنمية المتعلقة وبرامجه سياساته
 الصلة، ذات الدولية المنظمات من وغيرها المنظمة خالل مـــن أو مباشــــرة سواء األخرى،

 .المستدام واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد صيانة على
تعزيز :  على التعاون الدولي الذي يجب أن يكون الغرض منه تحديدًا2-7وتنّص المادة  - 10

البلدان النامية والبلدان التي يمّر اقتصادها في مرحلة تحّول، بما في ذلك ما يتعّلق قدرات 
باالستخدام المستدام؛ تعزيز األنشطة الدولية للترويج لجملة أمور منها الجوانب الخاصة 
باالستخدام المستدام، على غرار التحسين الوراثي وتربية النباتات وتكاثر البذور؛ وتشاطر 

لوراثية النباتية لألغذية والزراعة والمعلومات والتقانة المناسبة والالزمة الستخدامها الموارد ا
وإفساح المجال للحصول عليها وتبادلها طبقًا للجزء الرابع؛ تعزيز الترتيبات المؤسسية في 

 .الجزء الخامس؛ وتطبيق استراتيجية تمويل المعاهدة
زارعين وحمايتها من خالل التدابير القطرية  على االعتراف بحقوق الم9وتنص المادة  - 11

وقد يكون من المفيد في هذا السياق اتخاذ إجراءات متنوعة لالستخدام المستدام للموارد 
بما فيها تقوية البحوث لتعزيز التنوع البيولوجي من خالل تعظيم  2-6الوراثية في إطار المادة 

مصلحة المزارعين وتشجيع، حسبما يكون التباين النوعي في ما بين المحاصيل وفي داخلها ل
، وال سيما في البلدان النامية، 3مالئمًا، جهود تربية النباتات التي تعزز، بمشارآة المزارعين

القدرة على استنباط أصناف متكيفة بصورة محددة مع مختلف الظروف االجتماعية 
 4.واالقتصادية واأليكولوجية، بما في ذلك المناطق الهامشية

، بتطبيق استراتيجية تمويل آفيلة 18آما تتعّهد األطراف المتعاقدة، بموجب المادة  - 12
بزيادة توافر الموارد المالية لتنفيذ األنشطة التي نصت عليها المعاهدة وشفافيتها وآفاءتها 

 إسنادسيتم : وهناك اعتراف في استراتيجية التمويل بأهمية االستخدام المستدام .وفعاليتها
 لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها ألجل المزارعين في البلدان النامية وخاصة أقل األولوية

البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد 
إعداد بيسمح وبالتالى النجاح  5.الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام

يجية التمويل بتخصيص الموارد لمساعدة المزارعين على استخدام الموارد الوراثية استرات
 .النباتية لألغذية والزراعة توصًال إلى تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية

خطة العمل  – 14ويتناول الجزء الخامس من المعاهدة العناصر المساندة لها أي المواد  - 13
 – 15؛ المادة د الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها المستدامالعالمية لصيانة الموار

مجموعات الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الموجودة خارج المواقع الطبيعية في 
المراآز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وفي 

 17 الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية؛ والمادة – 16ية األخرى؛ المادة المؤسسات الدول
  . النظام العالمي لإلعالم عن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة–

                                                      
 ).ب(2-6المادة  3
 ).ج(2-6المادة  4
 .5-18المادة  5
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والعناصر المساندة للمعاهدة هي بوجه عام أنشطة ال ترعاها المعاهدة أو جهازها  - 14
وهي تستوجب قيام   .تنفيذ المعاهدة واألهداف التي تطمح إليها لكنها ضرورية لحسن ،الرياسي

تعاون مع األطراف الفاعلة األخرى إلنجاح تنفيذها، خاصة مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية 
 : على ما يليخطة العمل العالمية عن 14 وتنص المادة 6.والزراعة

ال، بما في ذلك من خالل يجب أن تعمل األطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفع
خطط العمل القطرية، وحسب المالئم من خالل التعاون الدولي لتوفير إطار متسق، 

 ...ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات
 التي وافق عليها المؤتمر الدولي الرابع للموارد 7وخطة العمل العالمية المتتابعة - 15

، تحدد إطارًا لصيانة الموارد الوراثية 1996ة النباتية الذي ُعقد في ليبزيج، ألمانيا عام الوراثي
وتعكس إلى حد آبير قائمة التدابير التي يمكن  .النباتية لألغذية والزراعة والستخدامها المستدام

ل خطة العم في 14 إلى 9 مجاالت العمل ذات األلوية 6اتخاذها والمشار إليها في المادة 
 وترتبط مجموعة أخرى من مجاالت العمل ذات األولوية بالمؤسسات وبناء القدرات 8.العالمية

 يساهم خطة العمل العالميةوهكذا، فإّن تطبيق  .وهي بالتالي تكّمل االستخدام المستدام وتسانده
 IT/GB-1/06/Inf.6وتتضّمن الوثيقة  . من المعاهدة6في تنفيذ األنشطة التي نّصت عليها المادة 

مزيدًا من المعلومات عن خطة العمل العالمية وعن برنامج خطة العمل العالمية بعنوان تنفيذ 
العمل الجاري والمخطط له لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة على صعيدي اإلشراف 

 9.على التنفيذ وتسهيله
 معلومات في العالمعن حالة الموارد الوراثية النباتية  الثاني التقريروسيعطي  - 16

 .موضوعية وسيتضّمن تحليًال وترتيبًا لألولويات آمنطلق لتحديث خطة العمل العالمية المتتابعة
 آموعد إلنجاز التقرير 2008وحددت هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة لنفسها عام 

في "ن مع الهيئة وفي هذا اإلطار، تطلب المعاهدة إلى األطراف المتعاقدة أن تتعاو .الثاني
إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في العالم 

 10".14لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المشار إليها في المادة 
والمجموعات خارج مواقعها الطبيعية التي هي بحوزة المراآز الدولية للبحوث  - 17

، إدراجها ضمن النظام 15اعية وغيرها من المؤسسات الدولية والتي يجب، طبقًا للمادة الزر
المتعدد األطراف للحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها، فهي غاية في األهمية على 

 الحصول على الموارد الوراثية التي في حوزتها من جانب إنإذ : صعيد االستخدام المستدام
 واألبحاث العلمية التي ،والمربين ونظم البحوث الزراعية القطرية في العالم أجمعالمزارعين 

فستكون تلك  .يقومون بها ُتعتبر إحدى أهّم رآائز األمن الغذائي في العالم، حاضرًا ومستقبًال
 .6المؤسسات إذًا شريكة أساسية للجهاز الرياسي من أجل تطبيق المادة 

 
فهي  . باألهمية الخاصة للشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية16وتعترف المادة   - 18

 على أهمية 17وتشدد المادة  .مؤسسات رئيسية في عملية الربط بين أنشطة الصيانة واالستخدام
نظم المعلومات مع اعتبار أّن تبادل المعلومات سوف يساهم في اقتسام المنافع من خالل إتاحة 

                                                      
 . العالقة بين الجهاز الرياسي وهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة،IT/GB-1/06/15ة نظر الوثيقا  6
 المستدام على العنوان  واستخدامها والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد لصيانة العالمية العمل خطةيمكن االطالع على  7

http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPS/Pgrfa/gpaeng.htm  
 ؛ساسية وزيادة عددها من أجل تيسير استخدامهاألالتوسع في توصيف وتقييم وحصر المجموعات ا: 9النشاط ذات األولوية   8

 ؛زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الصفات الوراثية وتوسيع قاعدة الموارد الوراثية: 10النشاط ذات األولوية 
 ؛ تشجيع الزراعة المستدامة بتنويع إنتاج المحاصيل والتوسع في هذا التنويع:11النشاط ذات األولوية 
 ؛الترويج للمحاصيل واألنواع غير المستخدمة على النحو األمثل: 12النشاط ذات األولوية 
 .دعم إنتاج البذور وتوزيعها: 13النشاط ذات األولوية 
 "الغنية التنّوع"محلية والمنتجات سواق جديدة لألصناف الأإيجاد : 14النشاط ذات األولوية 

 خطة العمل العالمية، يترّآز حول اإلشراف عليها وحول آلية تيسير تطبيقها ومساهمتهما فيسوف تعقد المنظمة إجتماعًا جانبيًا عن تنفيذ  9
 .عن حالة الموارد الوراثية النباتية في العالمالثاني التقرير 

 3-17المادة  10
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الوراثية النباتية المتاحة لجميع األطراف المتعاقدة، بما في ذلك تعزيز المعلومات عن الموارد 
ويجب أن يستند النظام العالمي للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية  .االستخدام المستدام

لألغذية والزراعة على النظم الموجودة، بما فيها تلك التي أنشأتها هيئة الموارد الوراثية 
 11.ةلألغذية والزراع

 دور المؤسسات األخرى -ثالثا
 

 من خالل 6تحّمل المعاهدة األطراف المتعاقدة بالدرجة األولى مسؤولية تطبيق المادة  - 19
 ومواد أخرى، 6غير أّن العالقة الكامنة بين المادة  .تنفيذ أنشطة قطرية ودولية على حد سواء

، تفترض مشارآة مجموعة اندة العناصر المسال سيما مواد الجزء الخامس من المعاهدة عن
 الموارد الوراثية لألغذية والزراعة هيئةآبيرة من األطراف، بما في ذلك المنظمة وبخاصة 

التابعة لها والمراآز الدولية للبحوث الزراعية وغيرها من المؤسسات الدولية التي لديها 
ة للموارد الوراثية مجموعات مواد وراثية خارج موقعها الطبيعي، فضًال عن الشبكات الدولي

  .النباتية
 

 .آما تنّص المعاهدة على ضرورة تحقيق أهدافها بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي - 20
لذا ينبغي تنفيذ جميع األنشطة المتصلة باألهداف، بما فيها االستخدام المستدام، بما يضمن 

د من أنشطة التعاون بين أمانة اتفاقية وتجمع حاليًا العدي .تكاملها مع اتفاقية التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي والمنظمة وهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لها، ال سيما في 

وقد يرغب الجهاز الرياسي في  .إطار برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي
 . المعنّيةالسعي إلى التكامل والتفاعل مع مختلف األطراف الفاعلة

وسيكون ُحكمًا عدد من الشرآاء اإلضافيين حكومات ومنظمات دولية تضطلع بأنشطة  - 21
أّن عددًا آبيرًا منها سوف يسعى ب، علمًا 12وتؤّمن موارد في إطار استراتيجية تمويل المعاهدة

وفي هذا اإلطار، تؤدي  .خطة العمل العالميةإلى تعزيز االستخدام المستدام مع مراعاة 
 من خالل العمل على إتاحة الموارد 18األطراف المتعاقدة دورًا آخر آما نّصت عليه المادة 

التدابير الضرورية والمالئمة، في إطار األجهزة الرياسية لآلليات الدولية، والصناديق "واتخاذ 
 الموارد التي يمكن التنبؤ بهاواألجهزة ذات الصلة لضمان منح األولوية واالهتمام لتخصيص 

  ."والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة
وعالوة على ذلك، فإّن العديد من المنظمات غير الحكومية، بما فيها المجتمع األهلي   - 22 

وقد يرغب  .والقطاع الخاص، تستخدم بدورها الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 .6كانية توعيتها بقدر أآبر على المادة الجهاز الرياسي في البحث في إم

 أساليب العمل الممكنة -رابعا 

 إحدى القضايا ذات األولوية آي ينظر فيها 6إعتبرت اللجنة المؤقتة تطبيق المادة  - 23
  .الجهاز الرياسي في دورته األولى

لجنة  من جدول األعمال في إمكانية تشكيل 11وسيبحث الجهاز الرياسي بموجب البند  - 24
 ويعطي وجود لجنة استشارية فنية دائمة فرصة للجهاز الرياسي 13.استشارية فنية دائمة

للحصول على مشورة فنية مفيدة من أجل تيسير إجراء مزيد من المناقشات وإبالغ قرارات 

                                                      
وقد ُيستفاد في هذا السياق من بعض التوصيات التي رفعتها إلى . اد سبل للتعاون مع الجهاز الرياسي في هذا المجالتسعى الهيئة إلى إيج 11

-CGRFA/WG من الوثيقة 18-16نظر الفقرات االهيئة جماعة العمل الحكومية الدولية الفرعية التابعة لها والمعنية بالموارد الوراثية النباتية، 
PGR-3/05/ Report. 

htm.1docsp/rd3ITWG/pgr/AGPS/AGP/Agricult/FaoInfo/waicent/org.fao.www://http  
 . مشروع استراتيجية تمويل المعاهدة الدولية،IT/GB-1/06/5نظر الوثيقة ا 12
 .إمكانية تشكيل لجنة استشارية فنية دائمة، IT/GB-1/06/8نظر الوثيقة ا 13



IT/GB-1/06/10 5 
 

CGRFA/IT-GB-J7852a 

وعليه، قد يرغب الجهاز الرياسي في أن ينظر في إمكانية إحالة  . الجهاز الرياسي بهذا الشأن
وإال، فهو قد يرغب في إطالق  .إلى اللجنة االستشارية الفنية الدائمة في حال تشكيلهاالمسألة 

 .6 مع مسألة تطبيق المادة ملعملية مخصصة تساعده على التعا
وفي هذا اإلطار، قد ينظر الجهاز الرياسي في إمكانية توجيه أمانته إلجراء دراسات  - 25

ا من جانب اللجنة االستشارية الفنية الدائمة في وأعمال أولية أخرى بما يساعد على دراسته
  . وإحالة الموضوع إليها ومن جانب الجهاز الرياسي نفسه،حال تشكيلها

وقد يرغب الجهاز الرياسي أيضًا في تشجيع األطراف المتعاقدة وغيرها من المنظمات   - 26
أو اتخاذ أي تدابير عملية /واألجهزة المعنّية على دعم التوسع أآثر في دراسة وبلورة القضايا و

 واألحكام ذات الصلة، بما في ذلك من خالل بناء 6أخرى من شأنها أن تساهم في تطبيق المادة 
  1415.القدرات وتنظيم أو استضافة مشاورات وحلقات عمل ودراسات ذات الصلة

 الرياسي الجهاز من المطلوبة التوجيهات - خامسًا

 مطلوبة لمعرفة الطريقة التي يرغب من خاللها التعاطي إّن توجيهات الجهاز الرياسي - 27
وقد يرغب الجهاز الرياسي في إحالة المسألة إلى اللجنة االستشارية الفنية الدائمة . 6مع المادة 

التابعة له، في حال تشكيلها، أو أن يقرر إطالق عملية مخصصة للتحضير ألعماله المتصلة 
 :ي تحديد نطاق هذه المهّمة التي قد تشملويرجى من الجهاز الرياس. 6بالمادة 
، بما فيها أدوار آل من الجهاز 6دراسة الخيارات واإلجراءات الخاصة بتطبيق المادة  •

 الرياسي واألطراف المتعاقدة؛
 خطة العمل العالميةالتعاون مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسبة إلى  •

وارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة والنظام العالمي والتقرير عن حالة المالمتتابعة 
قد يرغب الجهاز الرياسي في الطلب إلى الهيئة تجديد الترآيز على و.للمعلومات

 استخدام الموارد الوراثية النباتية عند بلورة العناصر المساندة هذه للمعاهدة؛
 .التعاون مع منظمات ومبادرات دولية معنّية أخرى •

 
قد يرغب الجهاز الرياسي في الطلب إلى أمانته إجراء دراسات أساسية محددة أو و - 28

جمع المعلومات الفنية الالزمة وفي هذه الحالة تحديد الدراسات والمعلومات التي قد يرغب في 
  .الحصول عليها

 
وقد يرغب الجهاز الرياسي أيضًا في دعوة األطراف المتعاقدة إلى إعداد وعرض  - 29

 .آفيلة بمساعدته على تأدية مهّمتهوثائق 

                                                      
، ناقش خاللها خبراء في الموارد الوراثية 11/9/2005 و10في هذا اإلطار، عقدت الحكومة السويسرية حلقة عمل للخبراء في روما يومي  14

ورقة طلبت إلى األمانة المؤقتة عرضها على نها آما صدرت ع. 6النباتية لألغذية والزراعة من مختلف أنحاء العالم مسألة تطبيق المادة 
 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 6تطبيق المادة ، IT/GB-1/06/Circ.1وقد صدرت ضمن الوثيقة . الجهاز الرياسي

ا اجتماعًا جانبيًا عن االستخدام المستدام خالل آما ستعقد سويسر. ورقة مقّدمة من سويسرا: والزراعة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة
 .االجتماع األول للجهاز الرياسي

سوف تبحث المنظمة إلى جانب مجموعة من المؤسسات من أصحاب الشأن، بالتوازي مع الجهاز الرياسي، آيفية إعداد وإطالق مبادرة  15
 في مجال تربية النباتات، باعتبار ذلك إحدى الرآائز األساسية لالستخدام جديدة تساند استراتيجية تمويل المعاهدة بالنسبة إلى بناء القدرات

 .ومن المقرر عقد اجتماع جانبي لمناقشة هذا الموضوع مع الوفود. 6المستدام، آما نّصت عليه المادة 


