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 مقدمة -أوال

 

لقد نظرت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها األخارية الاع عدقادت يف أبريلسنيساان      -1

عها وطرائق ذلك. ووااعت  ، يف ارورة واع ترتيبات للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم مناي2117

إىل اهليئة عملية تتمثل نتيجتها يف مشروع عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسام منايعهاا بالنسابة    

تل  القااعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )مشروع العناصر(، مع مراعاة الصكو  الدولية ذات الصالة  خم

وكجزء من هذه العملية، طلبت اهليئة من مجاعات العمل الفنية احلكومية  .1املوارد وتقاسم منايعها بشأن احلصول على

الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية واحلرجية والنباتية استكشاف قضاايا احلصاول علاى املاوارد وتقاسام منايعهاا       

 . 2بالنسبة إىل القااعات الفرعية اخلاصة بها

 

اهليئة يريقًا من اخلرباء الفنيني والقانونيني يعنى باحلصول على املوارد وتقاسم منايعها، ويتأل  مان   وأنشأت -2

 ممثَلني عن كل إقليم من األقاليم السبعة ملنظمة األغذية والزراعة. وقد ُكّل  هذا الفريق مبا يلي:
 

 ية حس  االقتضاء، للمساعدة على إعاداد  أن يتوىل، مبعية األمانة، عملية التنسيق، بواساة الوسائل اإللكرتون

اجتماعات مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية، وأن يعد، باالستناد إىل اإلسهامات الواردة مان األقااليم،   

 ؛  3مواد مكتوبة ويقرتح توجيهات بالنسبة إىل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية

  مجاعات العمل الفنية احلكومياة الدولياة املكرساة ملعاقاة قضاايا      أن يشار  يف األجزاء املعينة من اجتماعات

احلصول على املوارد وتقاسم منايعها، للمساعدة على إثراء نقاشات مجاعات العمال الفنياة احلكومياة الدولياة     

 ؛ 4ونتائجها وتشكيل معاملها

   ج مجاعاات العمال الفنياة    أن يعمل بعد اجتماع كل مجاعة عمل ينية حكومية دولية مع األمانة لتجمياع نتاائ

 .  5مبشروع العناصر، للعلم احلكومية الدولية يف مشروع العناصر، وأن حييط األقاليم التابعني هلا علمًا

 

وطلبت اهليئة من أمينها واع مالحظات تفسريية للسمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعاة احملاددة    -7

وباإلاااية إىل ذلاك، دعات البلادان     . 6تستعراها مجاعات العمل وتنظر ييهاا اهليئاة  يف املريق هاء لتقرير اهليئة، لكي 

واقهات صاحبة املصلحة إىل إعداد تقريار عان ممارساات االساتخدام والتباادل ومادونات السالو  الاوعياة واخلااو           

م منايعهاا، علاى التاوالي،    التوجيهية وأيضل املمارسات ذات الصلة وسأو املعايري املتعلقة باحلصول علاى املاوارد وتقاسا   
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 .CGRFA-14/13/Report( من الوثيقة 12)41الفقرة   2
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 .CGRFA-14/13/Report ( من الوثيقة 15)41الفقرة   5
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وترد املالحظات التفسريية وتقاارير البلادان واقهاات صااحبة املصالحة يف وثاائق       . 7لتنظر ييه مجاعات العمل واهليئة

 . 8املعلومات املقدمة خبصوص هذا البند من جدول األعمال

 

اسم منايعها وتاوجز التااورات   وتتيح هذه الوثيقة حملة موجزة عن عمل اهليئة بشأن احلصول على املوارد وتق -4

األخرية يف هذا اجملال، مبا يف ذلك األحكام ذات الصلة بربوتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اقينية والتقاسام  

العادل واملنص  للمنايع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول(. ويف خاوة ثانية، تنااق   

 مجاعة العمال يقة أهمية الربوتوكول بالنسبة إىل املوارد الوراثية احلرجية وكذلك االختيارات الع قد تنظر ييها هذه الوث

 يف تناول مسائل احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها. 

 

 معلومات أساسية -ثانيا

 

القضاايا املتصالة باحلصاول علاى املاوارد الوراثياة        تتمتع املنظمة واهليئة التابعة هلا بتاري  طويال يف معاقاة   -5

، 1937لألغذية والزراعة وتقاسم منايعها، وال سيما يف ما يتعلق باملوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة. ويف عاام      

ت والتخاايط  اعتمد مؤمتر املنظمة التعهد الدولي بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الاذ  ناع علاى إطاار السياساا     

للهيئة يف ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية. وخالل السنوات التالية، تفاوات اهليئة بشاأن مزياد مان القارارات الاع      

مراجعة التعهد الدولي ردًا على اتفاقية التناوع البيولاوجي. ونتيجاة هلاذه      1994تفسر التعهد الدولي، وباشرت يف عام 

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة )املعاهادة       2111ة يف عام العملية، اعتمد مؤمتر املنظم

 الدولية(، وهي الصك الدولي التنفيذ  األول وامللزم قانونا للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منايعها.

 

ة النباتية لألغذية والزراعاة، مباا ييهاا    ، كل املوارد الوراثي1937ومشل التعهد الدولي، حسبما اعتمد يف عام  -6

املوارد الوراثية احلرجية، وُأكلت اهليئة الع أنشئت يف العام عينه أن تدسدَ  املشورة أيًضاا، عناد االقتضااء، إىل قناة     

خدم . غري أّن احملاصيل الغذائية سيارت بواوح على عمل اهليئة يف سنواتها األوىل، ومل يسات 9الغابات التابعة للمنظمة

التعهد، رغم أّن املعاهدة مل حتتل مكانه رمسًيا ومل يعلقه مؤمتر املنظمة، باعتماد املعاهدة ودخوهلاا حياز النفااذ ودياادة     

 تنفيذها على الصعيد الوطين.

 

االجتماع األول للفريق العامل املفتوح العضوية املخصع املعاين   2111وعقدت اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام  -3

ول على املنايع وتقامسها خاو  بون التوجيهية بشأن احلصول على املاوارد اقينياة والتقاسام العاادل واملنصا       باحلص

، اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي خاو  بون التوجيهياة. وبعاد ذلاك    2112للمنايع الناشئة. ويف عام 

                                        
 .CGRFA-14/13/Report ( من الوثيقة 9(؛)3)41الفقرة   7
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إىل اعتمااد بروتوكاول ناغوياا بشاأن      2111ستدامة عملية أدت يف عاام  بفرتة قصرية، أطلق مؤمتر القمة العاملي للتنمية امل

احلصول على املوارد اقينية والتقاسم العادل واملنص  للمنايع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي 

 )بروتوكول(.

 

لتحديد احلصول على املوارد الوراثياة،   وتقر املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي والربوتوكول بسلاة احلكومات -3

رهنا بالتشريع الوطين، وتسّلم بأّن هذه السلاة تنبثق مما تتمتع به الدول مان حقاوس سايادية علاى مواردهاا الابيعياة.       

وتسمح املعاهدة لألطراف املتعاقدة ييها مبمارسة حقوقها السيادية من خالل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد 

النقدية وغري النقدية الناشئة عن اساتخدام املاوارد الوراثياة النباتياة مان خاالل        احلصول علىوتقاسم منايعها، بتيسري 

. ومن ثام، ياإن يلياة املعاهادة للحصاول      وتقاسم هذه املنايع على النحو املبني يف االتفاس املوحد لنقل املواد شرو  موحدة

لثنائي القائم على كل حالة على حدة الذ  تنع عليه باألساا  اتفاقياة   على املوارد وتقاسم منايعها خمتلفة عن النهج ا

 مباا يف ذلاك  التنوع البيولوجي والربوتوكول. وييما تنابق املعاهدة على كل املوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة والزراعاة،     

ياة النباتياة لألغذياة والزراعاة     إال علاى املاوارد الوراث   ال ينابق اتفاقها املوحد لنقل املواد يإناملوارد الوراثية احلرجية، 

املكرسة يف امللحق األول باملعاهدة. وتتضمن املوارد الوراثية احلرجية املشمولة يف احمللاق األول باملعاهادة: التفااح )تفااح     

َبرَّ  حامض(؛ وياكهة اخلبز )شجرة اخُلْبز(؛ وَحَلم )قراد( احلمضيات )مبا يف ذلك الربتقال والربتقال الكارد  كفسايلة   

( وبعااض العلاا  الااع تدعااد أنااواع نبااات خشاابية، وماان ااامنها يصفصااة شااجرية   Cocosجذريااة(؛ وجدااود اهل ْنااد )

التابع للمعاهدة على امللحق األول من املاوارد  . وباإلااية إىل ذلك، ينابق النظام املتعّدد األطراف Lespedeza cuneataو

للمراكاز الدولياة للبحاول الزراعياة التاابع للجماعاة        مواقعهاا الابيعياة  خارج  اجملموعاتية الواردة يف الوراثية احلرج

ومن شأن املوارد الوراثية احلرجية املتعلقاة باألغذياة والزراعاة غاري الاواردة يف      . 10االستشارية للبحول الزراعية الدولية

ودة لدى مراكاز اقماعاة االستشاارية للبحاول الزراعياة      قبل دخول املعاهدة حيز النفاذ واملوج واجملمعةامللحق األول، 

الدولية وغريها من املؤسسات الدولية الع أبرمت اتفاقات ماع اقهااد الرئاساي للمعاهادة أن تار  تبادهلاا مبوجا         

بلدان على أساا  طاوعي االتفااس املوحاد     وتاّبق بعض ال. 11قواعد وشرو  مشابهة لقواعد وشرو  النظام املتعدد األطراف

لنقل املواد على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غري الواردة يف امللحق األول. وميكن للربوتوكاول بدخولاه حياز    

 النفاذ أن يزيد احلكم على التبادالت الدولية للموارد الوراثية احلرجية وتقاسم املنايع املنبثقة عنها.

 

ما ميكن اعتبار املعاهادة واتفاقياة التناوع البيولاوجي والربوتوكاول صاكوًكا أساساية تشاّكل اإلطاار العااملي           ويي -9

للحصول على املوارد وتقاسم منايعها، استدحدثت صكو  أخرى أو تدستحدل حالًيا، وال سايما علاى الصاعيد اإلقليماي.     

ناقة اقنوب اإليريقي الذ  دخال حياز النفااذ يف عاام     وتتضمن هذه الصكو  الربوتوكول احلرجي للتنمية اجملتمعية مل

ويستلزم من األطراف "اعتماد سياسات وطنية وتنفيذ يليات مان أجال اامان أن  ضاع احلصاول علاى املاوارد         2119

بثقاة  الوراثية احلرجية للموايقة املسبقة عن علم والشرو  املتفق عليها بصورة متبادلة وامان التكايؤ يف تقاسام املناايع املن  

                                        
 .من املعاهدة 5–11املادة   10
 .IT/GB-2/07/Report من الوثيقة 63–66الفقرات   11
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احلصول علاى املاوارد الوراثياة احلرجياة وتقاسام       الع تعاجللزمة املصكو  غري الوتتضمن . 12عن استخدام هذه املوارد"

منايعها مدّونة السلو  لتقاسم املادة الوراثية لألشجار يف إطار املبادرة اإلقليمياة قناوب احملايط اهلاادأ بشاأن املاوارد       

املبادرة اإلقليمياة قناوب احملايط اهلاادأ بشاأن       يفأطراف  جهات غري على الوراثية احلرجية الع تقّيد توديع املواد

ينظار يف قواعاد احلصاول     14وال ينفك القااع الفرعي. 13اجملمعةاملوارد الوراثية اقينية وكذلك التاوير التجار  للمواد 

.  وترماي خااة العمال العاملياة     على املوارد وتقاسم منايعها وتداعياتها على استخدام املوارد الوراثية احلرجية وتبادهلاا 

لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها، من مجلة أماور أخارى، إىل تعزياز تكاايؤ تقاسام املناايع       

خلااة العمال العاملياة لصاون املاوارد       27الناجتة عن استخدام املوارد الوراثية احلرجية. وتدعو األولوياة االسارتاتيجية   

حلرجية واستخدامها املستدام الع وايقت عليها اهليئاة يف دورتهاا األخارية واعتمادها ماؤمتر املنظماة يف عاام        الوراثية ا

، دعوًة صرحيًة إىل تعزيز وتابيق "يليات لتبادل مادة وراثياة علاى املساتوى اإلقليماي دعًماا للبحاول واألنشااة        2117

   اإلمنائية، على حنو يتفق مع االتفاقات الدولية."

 

 وتبادهلا احلرجية استخدام املوارد الوراثية -ثًاثال

 

ويتمتع جمال استكشاف مواد التكاثر احلرجي وتقييمها ونقلها بتااري  طويال يف القاااع احلرجاي. وجّسادت       -11

التجارب املبكرة باملنشأ وجود "أعراس جغرايية" يف إطار أنواع أشجار، كما جّسدت أيًضاا أّن أصال الباذور ياؤثر تاأثرًيا      

أداء جهود درع األشجار. وُأجريت جتارب دولية كثرية باملنشأ للعديد من أناواع األشاجار بهادف اختباار أداء      كبرًيا يف

املادة اقينية لألشجار من خمتل  البلدان. وبناء على ذلك، أثرت هذه التجارب باملنشاأ تاأثرًيا كابرًيا يف انتقاال أناواع      

 اية إىل ذلااك، أتاحاات التجااارب باملنشااأ حااوايز لصااون املااوارد     د الوراثيااة بااني البلاادان واألقاااليم. وباإلااا   راملااوا

 . 15الوراثية احلرجية

 

ويتمثل أحد أهم جوان  استخدام املوارد الوراثية احلرجية يف االستخدام املباشار باعتبااره ماواد تكااثر )علاى       -11

الغاباات الابيعياة مان جهاة،      شكل بذور وأجزاء مقاوعة وغريها من أجزاء التكاثر يف األشجار( من أجل إعادة جتديد

و تل  النااس الذ  تدستخدم ييه املوارد الوراثياة احلرجياة   . 16ومن أجل إنشاء مزارع وأحراج دراعية من جهة أخرى

يف عمليات استكشاف تلقائية وبرامج الرتبية اختالًيا كبرًيا بني خمتلا  أناواع األشاجار. وبالنسابة إىل أناواع عادة مان        

تستخدم لزراعة صناعية ودراعة صغرية النااس، بدأت عمليات تلقائية للتحسني واالساتغالل مناذ   أشجار تنبت بسرعة و

عاًما ورّكزتا بصورة رئيسية على أهم املزارع املشرتكة ألنواع األشاجار مثال أشاجار السانط، واألوكااليبتو ،       51حوالي 

                                        
 .من الربوتوكول املتعلق بالغابات 1–13املادة   12

 L. Thomson et al. 2002. Access issues in forest genetioc resources – experience in sharing and exchange ofانظر   13

germplasm in Australia and the South Pacific. FORSPA Publication No. 31/2002 
(http://www.fao.org/docrep/005/ac648e/ac648e0l.htm#bm21 ) 

 J. Buiteveld. 2011. Options for access rules and benefit-sharing on plant material within a future Treebreedexانظر   14

network; Myking et al. 2011. Access and rights to forest genetic resources. Copenhagen. 
 .44دراسة أساسية رقم وثيقة   15

 .59دراسة أساسية رقم وثيقة  جيم من–1يستند هذا القسم على اقزء   16

http://www.fao.org/docrep/005/ac648e/ac648e0l.htm#bm21
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بدأت جهود االستكشاف والتقييم منذ ماا يزياد عان     والصنوبر. ويف ما يتعلق مبختل  أنواع األشجار املعتدلة والشمالية،

عام، رغم أّنه مل تالق برامج حتسني أكثر تلقائية، مبعظمها، إاّل خالل القرن العشرين. ويف اآلونة األخرية، أحرد  211

 قااع تربية األشجار تقدًما يف سبيل مشل جمموعاة مان التقنياات البيوتكنولوجياة، مباا يف ذلاك واسام الرتبياة حسا          

 األصول وغريها من تابيقات الواسم وتسلسل اقينومات. 

 

األنواع األخرى، ما دالت جهود التحسني حمدودة وتقتصر يف معظم األوقات الغالبية العظمى من ويف ما يتعلق ب -12

منتجة للبذور. وعموًماا، حتاّدد يارتات اقيال الاويلاة       حرجيةجمموعة على انتقاء و على أصول األشجارجتارب على 

األشجار احلرجية، وما دالت معظم األنواع يف إطار األجيال األوىل من التحسني الوراثي. غاري أّناه   تربية  الرتبيةدورات و

ومتنّوعاة،  برياة  يفارت  أن تكاون   ميكن للتحسني الوراثي للجيل الواحد أن يكون جوهرًيا جًدا ألّن الكثري مان األناواع   

ثال األوكااليبتو  االساتوائية وأشاجار السانبط      ويرصة االختيار عالية جًدا. وباإلااية إىل ذلك، حتارد بعاض األناواع م   

أعاوام عاادة( وتقنياات االختياار      11وبعض أنواع الصنوبر تقّدًما سريًعا نسبًيا بسب  يرتات اقيل القصارية )أقال مان    

ما دالت مستودعات اقيناات اخلاصاة باأنواع كاثرية مان األشاجار، حتاى يف         املبكرة. ومبقتضى الواع املذكور أعاله،

وال تتاح مواد خمتارة أو حمّسنة إاّل لعدد قليل نسبًيا من أنواع األشجار. وويًقاا   لرتبية، شبه برية وقيد االختبار،برامج ا

ملستوى التحسني املشمول، ميكن احلصول على مادة التكاثر اخلاصة بأنواع األشجار احلرجية مان جمموعاة واساعة مان     

مجاع الباذور مان اجملموعاات احلرجياة الربياة واجملموعاات احلرجياة         املصادر املتنّوعة. وعلى سبيل املثال، ماا دال  

الابيعية من أجل انتشار واسع للمزارع أو إعادة جتديد للغابات ما دال أمًرا شائًعا. وعالوة على ذلاك، ضضاع بسااتني    

ضاع املاادة الوراثياة    البذور، وهي مرايق خاصة متصلة بربامج الرتبية املنظمة، إلدارة خاصة إلنتاج البذور. وعادة ماا ض 

املنتجة يف هذه البساتني لفحوص وضتار يف جتارب باملنشأ يف مواقع خمتلفة وظروف مناخية خمتلفة، وميكن حتساينها  

أليضل مستوى ممكن من أجل مسات جتارية معينة مثل حجم اخلشا ، أو ماردود لا  اخلشا ، أو إنتاجياة الكتلاة       

ا تادير شاركات كابرية أو وكااالت حكومياة مشااتل واساعة الناااس تناتج شاتول           اإلحيائية، أو ديوت األوراس. وغالًبا م

األشجار وسأو أجزائها املقاوعة، غري أّن املشاتل الصغرية النااس اخلااعة إلدارة املزارعني واجملتمعات احمللياة تشاكل   

طق خالياة مان الغاباات ألغارا      يف أغل  األحيان املصدر الرئيسي لبذور األشجار يف املناطق الريفياة، وال سايما يف مناا   

 جتارية.

 

ألغارا    مواقعهاا الابيعياة  وباإلااية إىل ذلك، واعت بعض جمموعات املوارد الوراثية احلرجية مان خاارج    -17

عاماة أو شابه عاماة. وييماا حتظاى حركاة املاوارد الوراثياة          أحبال ما ضضع إلدارة مؤسسات الصون واألحبال وعادًة

طويل، وتشكل نسبة مواد تكااثر الغاباات الدخيلاة املساتخدمة للمازارع والتشاجري        احلرجية يف كل أرجاء العامل بتاري 

نسبة عالية جدًا، تسود اختاليات كبرية بني األنواع يف ما يتعلق مبشاركتها يف التباادل الادولي للماادة اقينياة وناااس      

مان املزروعاات ذات النماو الساريع،     اتساعها خارج مستويات توديعها الابيعية. وعلى سبيل املثال، انتقلت أنواع عدة 

يف كل أرجاء العامل وأصبحت تدزرع يف هذه األياام خاارج    من قبيل أشجار السنبط والصنوبر واألوكاليبتو ، انتقااًل شاماًل

نااس مستويات توديعها الابيعية. وعالوة علاى ذلاك، تنماو بعاض أناواع األخشااب املتخصصاة العالياة اقاودة مثال           

 در العار  والساج مبثابة أنواع غريبة.املاهوغوني، والس
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ورغم إمكانية حصول تبادل بعض األنواع، مثل أنواع أشاجار األحاراج الزراعياة، علاى ناااس أصاغر، ياؤد          -14

توديعها على بلدان خارج مستوياتها األصلية دوًرا هاًما يف تاوير القااع. غري أنه ما دال تبادل املادة اقينية للكثري مان  

أمرًا حمدوًدا إىل اآلن، وحيدل بصورة رئيسية على مستوى إقليمي أو بني بلدان لديها الظروف املناخية نفساها.   األنواع

 وباإلااية إىل ذلك، تدستخدم خمتل  األنواع بصورة واسعة داخل موائلاها الابيعياة يف غاباات أصالية وال ياتم تبادهلاا      

 ول معينة.إاّل يف مناسبات قليلة، على سبيل املثال ألغرا  حب

 

 احلرجيةاحلصول على املوارد الوراثية  -رابعًا

 وتقاسم منافعها
 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

تشمل املعاهدة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة غري أّن النظام املتعّدد األطاراف للحصاول علاى املاوارد      -15

قليلة التفاح )تفاح َبارَّ  حاامض(؛ وياكهاة اخلباز )شاجرة اخُلْباز(؛ وَحَلام )قاراد(          ًااملنايع ال يشمل إاّل أشجار وتقاسم

( وبعاض العلا  الاع تدعاد     Cocosاحلمضيات )مبا يف ذلك الربتقال والربتقال الكرد  كفسيلة جذرية(؛ وجداود اهل ْناد )  

. وباإلااية إىل ذلك، من شأن النظام املتعدد األطراف للحصاول علاى املاوارد وتقاسام املناايع التاابع       أنواع نبات خشبية

للمعاهدة على امللحق األول أن يدابق على املوارد الوراثية احلرجية املدرجة يف امللحق األول من املوارد الوراثياة احلرجياة   

قعها الابيعية يف املراكز الدولية للبحول الزراعية أو أ  مؤسسات دولياة أخارى   واحملتفظ بها يف اجملموعات خارج موا

.  ويقتصر احلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ومنهاا  17أبرم معها اقهاد الرئاسي للمعاهدة اتفاقات

بية والتدري  يف األغذياة والزراعاة، بشار     د الوراثية احلرجية، على أغرا  االستخدام والصيانة يف البحول والرتراملوا

أال تشمل هذه األغرا  االستخدامات الكيماوية، الصيدالنية وسأو االستخدامات الصاناعية غاري الغذائياة وغاري العلفياة      

وأيد اقهاد الرئاسي، يف اجتماعه الثاني، اساتخدام االتفااس املوحاد لنقال املاواد بواسااة مراكاز البحاول         . 18األخرى

لألغذية والزراعة خبالف تلك املدرجة يف امللحق األول من املعاهدة قبل  النباتية ية الدولية بالنسبة للموارد الوراثيةالزراع

 . 19دخوهلا مرحلة النفاذ، واحلاشية أو سلسلة احلواشي التفسريية

 

اعاد املعاهادة بشاأن    ومبوج  الشرو  املوحدة، يدتاح احلصول على املوارد الوراثية احلرجياة الاع حتكمهاا قو    -16

احلصول على املوارد وتقاسم منايعها ومنحها "بسرعة وبدون احلاجة إىل تتبع كل جمموعة على حادة، وباجملاان، أو،   

عند ير  رسم، ال ينبغي أن يتجاود الرسم التكالي  الدنيا املتكبدة". وبناء على ذلك، احلصاول علاى املاوارد الوراثياة     

املتعدد األطراف ليس ماروحًا للتفاو  على أسا  كل حالة، يهما يتبعاان جمموعاة شارو      وتقاسم منايعها ويقًا للنظام

وتقار  موحدة وحمددة مسبقا، على حنو ما هو منصوص عليه يف االتفاس املوحد لنقل املواد الذ  اعتمده اقهاد الرئاسي. 

                                        
 http://planttreaty.org/content/agreements-concluded-under-article-15من املعاهدة. أنظر  5–15؛ 5–11 املادتان  17

 )أ( من املعاهدة.7-12املادة   18

 .IT/GB-2/07/Reportمن  63الفقرة   19
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النباتية لألغذية والزراعة يشكل حبد ذاته يائدة هامة  املعاهدة إقرارًا صرحيًا بأن "احلصول املسهل" على املوارد الوراثية

كما أّن املنايع النقدية احملققة يف إطار االتفااس  . 20بالنسبة إىل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنايع

الاذ  تتوخااه عموماا اتفاقياة      املوّحد ال يتم تقامسها بشكل ثنائي بني اقهة املقدمة للمادة واقهة املتلقية، على النحو

التنوع البيولوجي والربوتوكول. بداًل من ذلك، تودع يف صندوس استئماني )صندوس تقاسم املعارف( أنشئ لتجمياع املاوارد   

املالية واستخدامها يف املقام األول، مباشرة أو بصفة غري مباشرة إىل املزارعني يف مجيع البلدان والسيما يف البلدان النامياة  

البلدان الع متر اقتصاداتها مبرحلة حتّول والع تقوم بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها على و

 . 21حنو مستدام

 

وضلق املعاهدة، بفعل شروطها املوحدة املتعلقة باحلصاول علاى املاوارد وتقاسام منايعهاا، التزاماا بالنسابة إىل         -13

ة احلصول امليسر ويقا للشرو  املنصوص عليها يف املعاهدة. ويف حني تنع اتفاقية التنوع البيولوجي البلدان بإتاحة إمكاني

على أن كل طرف متعاقاد "يساعى إىل تهيئاة األواااع الاع تساهل حصاول األطاراف األخارى املتعاقادة علاى املاوارد             

هيئااة الظااروف لتعزيااز وتشااجيع وأن علااى أطااراف الربوتوكااول القيااام، ااامن مجلااة أمااور أخاارى، "بت   22اقينيااة"

، يإن أيا منهما ال ينشئ التزامات )مشروطة أو غاري مشاروطة( أو حقاا ييماا يتعلاق باحلصاول علاى املاوارد         23البحول"

الوراثية. يمسألة احلصول على املوارد وتقاسم منايعها، ويقًا التفاقية التنوع البيولوجي والربوتوكول، هي مساألة ضضاع   

 تفاقات ثنائية على أسا  كل حالة على حدة.يف نهاية املااف ال

 

ولدى اعتماد الربوتوكول، أقر ماؤمتر أطاراف اتفاقياة التناوع البيولاوجي باملعاهادة باعتبارهاا "أحاد الصاكو            -13

التكميلية" الع تشكل النظام الدولي بشأن احلصول على املوارد وتقاسم املنايع وأقر بأن أهداف املعاهدة تتمثل يف صايانة  

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام والتقاسم العادل واملنص  للمنايع الناشئة عن استخدامها، 

يف انسجام مع أحكام اتفاقية التنوع البيولاوجي، مان أجال حتقياق الزراعاة املساتدامة واألمان الغاذائي. ودعاا اقهااد           

األطراف املتعاقدة كي تضمن أن تكاون أ  تادابري تشاريعّية أو إدارّياة أو سياساّية      الرئاسي للمعاهدة يف دورتها اخلامسة 

 متخذة لتنفيذ املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي أو بروتوكول ناغويا اخلاص بها متسقة وتدعم بعضها البعض.

 

ة املخصصة املعنية بتعزيز سري املفتوحة العضوي مجاعة العملوقرر اقهاد الرئاسي، يف دورته اخلامسة، إنشاء  -19

عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منايعها وأناا  بهاا مهماة وااع جمموعاة مان التادابري الاع         

ستؤد  إىل: )أ( ديادة املديوعات واملساهمات القائمة على االستخدام بالنسبة إىل صندوس تقاسم املنايع باريقاة مساتدامة   

.  وت  علاى اقهااد   24ؤ على املدى الاويل، )ب( تعزيز أداء النظام املتعدد األطراف باتباع تدابري إااييةوقابلة للتنب

                                        
  ، املعاهدة1-17املادة   20

 .، املعاهدة7-17املادة   21

 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 2-15املادة   22

 .)أ( من الربوتوكول3املادة   23

 .IT/GB-5/13/Report  من الوثيقة 2-من املريق أل  اقزء رابعًا  24



9 CGRFA/WG-FGR-3/14/8 Rev.1 

 

الرئاسي النظر يف هذه التدابري واضاذ قرار بشأنها يف دورته السادسة. ويف هذه املرحلة، من غري الوااح ما إذا كان مدى 

 ية أم ال.هذه العملية سيمس مسألة املوارد الوراثية احلرج

 

بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع 

 الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي

 

تتمثل أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي يف صون التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته والتقاسم العادل  -21

واملنص  للمنايع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثياة، مباا يف ذلاك عان طرياق احلصاول بصاورة مالئماة علاى املاوارد           

الوراثية. كما يتمثل هدف بروتوكول ناغويا يف النهو  باهلدف الثالث من هذه األهاداف الثالثاة: االساتخدام املساتدام     

شئة عن استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك عن طرياق احلصاول بصاورة    ملكوناته والتقاسم العادل واملنص  للمنايع النا

مالئمة على املوارد الوراثية. ومن شأن بروتوكول ناغويا الذ  يشمل املوارد الوراثية، ومن امنها املوارد الوراثية لألغذية 

ذات الصلة أن يكار  االلتزاماات األساساية    من اتفاقية التنوع البيولوجي واملعرية التقليدية  15والزراعة، يف إطار املادة 

( احلصول على املوارد الوراثية ألغرا  األحبال والتنمية الوراثياة أو  1لألطراف ييه كي تتخذ تدابري تتعّلق مبا يلي: )

 ( تقاسم املنايع الناشئة عن هذه البحول والتنمية واالستخدامات الالحقاة والتساويق التجاار ؛   2الكيميائية احليوية؛ )

 ( امتثال استخدام املوارد الوراثية للتدابري الواجبة التابيق بشأن احلصول على املوارد وتقاسم املنايع:7)
 

 احلصول على املوارد الوراثية لالستخدام
 

ال يستلزم الربوتوكول من البلدان تقييد احلصول على مواردها الوراثياة. ويعازد ويفّصال حاق البلادان يف طلا         -21

سبقة عن علم للحصول على )بعض أو كل( مواردها الوراثية، إاّل إذا قّررت خالف ذلك. وت  على األطراف املوايقة امل

الع تقرر طل  املوايقة املسبقة عن علم للحصول على مواردها الوراثية من أجل "االستخدام" أن تتخذ التدابري الالدماة،  

الواوح والشفايية يف تشريعاتها املتعلقة باحلصاول علاى املاوارد    على سبيل املثال، من أجل النع على اليقني القانوني و

 .25وتقاسم منايعها، والنع على إجراءات عادلة وغري تعسفية بشأن احلصول على املوارد الوراثية )"معايري احلصول"(

 

البيولاوجي بشاأن    وييما ال يعّرف الربوتوكول "احلصول على املوارد الوراثية"، يستند إىل تعري  اتفاقية التنوع -22

ويدرج مفهوم "استخدام املوارد الوراثية" الذ  يرّكز على أحكام الربوتوكول املتعلقة باحلصاول علاى     26"املوارد الوراثية"

املوارد الوراثية ألغرا  البحول والتنمية الوراثية وسأو الكيميائية اإلحيائية. وويًقا لربوتوكول ناغويا، يعاين "اساتخدام   

 اثية" املوارد الور
 

                                        
 .من الربوتوكول 6املادة   25

ذات أصال نبااتي أو حياواني أو     أ  ماواد "بأّنهاا  " املاادة الوراثياة  "وتعارَّف  ". مادة جينية ذات قيمة يعلية أو حمتملاة " "املوارد الوراثية"تعين   26

أ  تابيق تكنولوجي يستخدم الانظم البيولوجياة، أو   " "التكنولوجيا احليوية"وتعين ." جرثومي أو أ  أصل يخر حتتو  على وحدال وراثية وظيفية

 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 2 أنظر املادة". الكائنات احلية الدقيقة أو مشتقاتها، لصنع منتجات أو تعديالت، أو لعمليات االستخدام اخلاص
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"إجراء البحث والتاوير بشأن التكوين الوراثي وسأو الكيميائي البيولاوجي للماوارد الوراثياة، مباا يف ذلاك مان       

 . 27خالل استخدام التكنولوجية االحيائيااااة )...("

 

مان   ت  على األطراف الع تقّرر طل  املوايقة املسبقة عن علم للحصول على )كل أو بعض( مواردها الوراثية -27

أجل "االستخدام" )أ  احلصول على البذور ألغرا  التجارب باملنشأ أو الرتبية( أن تتباع معاايري الربوتوكاول املتعلقاة     

باحلصول على املوارد. وحتى احلصاول علاى ماادة وراثياة ألغارا  االستئصاال منهاا ودياادة تااوير عنصار بيولاوجي            

ال حتتو  على احلمض النوو  الرييب املنزوع األوكسجني )الدنا(، كيمائي، مثل العن ، موجود يف مرحلته النهائية قد 

شاأن  وبناء على ذلك مل يعد يعترب مبثابة "مادة وراثية" إّنما يعترب للحصول من أجل االستخدام. ومن جهة أخرى، مان  

احلصول على مواد ال تعد وراثية، واحلصول على مادة وراثية ألغارا  غاري أغارا  البحاث والتااوير بشاأن التكاوين        

الوراثي وسأو الكيميائي اإلحيائي للموارد الوراثية، مثل الوصول إىل الغابة الساتخراج األخشااب، أن يقعاا خاارج ناااس      

ني احلصول على املوارد الوراثية ألغرا  البحول والتاوير الاوراثي أو  الربوتوكول. وبناء على ذلك، يفصل الربوتوكول ب

الكيميائي اإلحيائي، من جهة، واأليعال الالحقة من التابيقات والتسويق التجار  من جهة أخرى. ويثار شر  املوايقة 

 اإلحيائي. املسبقة عن علم عند احلصول على مادة وراثية ألغرا  البحث والتاوير الوراثي أو الكيميائي

 

ويقّيد الربوتوكول احلق يف احلصاول علاى املوايقاة املسابقة عان علام للبلادان الاع اكتسابت املاوارد الوراثياة             -24

" للموارد الوراثية، مثاًل البلدان الع متلك املاوارد الوراثياة يف ظاروف    املنشأ"مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي" و"بلدان 

وبناء علاى  . 28باتات املستأنسة أو املستزرعة، حيثما طّورت املوارد الوراثية اخلصائع املميزةخارج املوقع أو يف حالة الن

ذلك، ال يشمل احلق يف طل  املوايقة املسبقة عن علم موارد وراثية من خارج املوقع لبلد ما جمموعة مان بلادان أخارى،    

فاذ؛ وال ميكن مجع هاذه املاواد "مبقتضاى اتفاقياة     وال يشمل مواد جمموعة قبل دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز الن

 التنوع البيولوجي".

 

" "وعلاى النحاو   احمللاي وباإلااية إىل ذلك، يستلزم الربوتوكول من األطراف اضاذ تدابري، "مبقتضى القاانون   -25

صالية واحمللياة   املناس "، تدابري ترمي إىل اامان احلصاول علاى املوايقاة املسابقة عان علام أو موايقاة اجملتمعاات األ         

 ومشاركتها يف احلصول على موارد وراثية حيثما يسود احلق املكر  يف منح احلصول على هذه املوارد. 
 

 تقاسم املنافع
 

يستلزم الربوتوكول أن تر  تقاسم املنايع الناشئة عن "استخدام املوارد الوراثية" وكذلك التابيقاات الالحقاة    -26

هاذه املاوارد، أو الاارف     منشاأ لة ومتساوية مع الارف الذ  يقّدم هذه املوارد ويكون بلد والتسويق التجار  باريقة عاد

الذ  يكتس  املوارد الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي. وت  أن يكون تقاسم املنايع على أسا  شارو  متفاق   

 شاملة مبنايع نقدية وغري نقدية ميكن تقامسها.  عليها، ُأبرمت بني املورد واملستفيد. ويرد يف مريق الربوتوكول قائمة غري
 

                                        
 .من الربوتوكول 2املادة   27

 .من الربوتوكول 1–6املادة   28
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وعالوة على ذلك، يتناول الربوتوكول جهتني مستفيدتني إاااييتني مان اجملتمعاات األصالية واحمللياة الاع        -23

استدخدمت مواردها الوراثية ومعريتها التقليدية. وت  على األطراف اضاذ تدابري تشريعية أو إدارية أو سياسية بهدف 

ان تقاسم املنايع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية الع متلكها جمتمعاات أصالية وحملياة، مبقتضاى التشاريعات      ام

الداخلية بشأن احلقوس املكرسة هلذه اجملتمعاات احمللياة يف هاذه املاوارد، باريقاة عادلاة ومتسااوية ماع اجملتمعاات          

اية إىل ذلك، ت  على الادول األطاراف يف الربوتوكاول اضااذ     احمللية املعنية، على أسا  شرو  متفق عليها. وباإلا

تدابري كي يتم تقاسم املنايع الناشئة عن استخدام املعرية التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية باريقة عادلاة ومتسااوية ماع    

 اجملتمعات احمللية الع متلك هذه املعرية، بناء على شرو  متفق عليها.

 

 تدابري االمتثال

 

يستلزم الربوتوكول من مجيع األطراف اضاذ ماا يعارف بتادابري االساتخدام يف البلاد: تادابري مالئماة ويعالاة          -23

ومتناسبة لتنع على أن تشكل املوارد الوراثية املستخدمة يف إطار والياتها القضائية موارد ذات واع قانوني جيد، مثال 

ة عن علم، وعلى واع الشرو  املتفق عليها بصورة متبادلة علاى النحاو   مت احلصول عليها مبا يتماشى مع املوايقة املسبق

 .29ساتلزمه التشاريع أو املساتلزمات التنظيمياة بشاأن احلصاول علاى املاوارد وتقاسام منايعهاا الواجباة التابياق            يالذ  

سابها وكذلك انتهاا   وال يشجع األسا  املناقي هلذه التدابري بواوح احلصول غري القانوني على املوارد الوراثية أو اكت

االلتزامات املتعلقة بتقاسم املنايع. ويصابح اساتخدام املاوارد الاع ال متلاك وااعًا قانونياًا جيادًا يشاكل خااًرا قانونًياا            

 واقتصااادًيا كاابرًيا يف حااال تعراااه لعقوبااات يف كاال أطااراف الربوتوكااول، بصاارف النظاار عاان أصاال هااذه املااوارد       

 ومكان استخدامها. 

 

 عم االمتثال، ت  على البلدان رصد وتعزيز الشفايية املتعلقة باساتخدام املاوارد الوراثياة وحتدياد    ومن أجل د -29

ما يسمى بنقاة تفتي  واحدة أو أكثر. ومن املهم اإلشارة إىل أّن األطراف غري ملزمة بتناول االمتثال ألحكاام معيناة مان    

ري االمتثال، على النحو املالوب مبوجا  الربوتوكاول، علاى    اتفاقات احلصول على املوارد وتقاسم منايعها. وتقتصر تداب

وجود املوايقة املسبقة عن علم والشرو  املتفق عليها بصورة متبادلة. ويف ما يتصل باملنادعات الناشئة عن االمتثال لشارو   

وباإلااية . 30نادعاتمعينة متفق عليها، تشجع األطراف املستخدمني واملوردين على املوايقة على يليات مناسبة لفض امل

إىل ذلك، تضمن األطراف املتعاقدة تواير يرصة الستخدامها مبوج  نظمهاا القانونياة، مباا يتفاق ماع الشارو  الواجباة        

وتتخذ تدابري يعالة يف ما يتعلق باللجوء إىل العدالة واساتخدام يلياات االعارتاف املتباادل       31التابيق يف نظمها القانونية

 .32ات التحكيم يف ما بني الواليات الوطنيةوإنفاذ األحكام وقرار

 

                                        
 .من الربوتوكول 1-15املادة   29
 .من الربوتوكول 1–13املادة   30
 .من الربوتوكول 2-13املادة   31
 .من الربوتوكول 7–13املادة   32
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ويضاًل عن ذلك، تستلزم تدابري االمتثال لالستخدام يف البلد أن تنع على استخدام املعرياة التقليدياة املرتبااة     -71

أيضاًا   باملوارد الوراثية متاشًيا مع املوايقة املسبقة عن علم أو موايقة اجملتمعات األصلية واحمللية ومشاركتها، وأن تانع 

على واع الشرو  املتفق عليها، على النحو املالوب يف الشرو  التشاريعية أو التنظيمياة احمللياة بشاأن احلصاول علاى       

.  ومثلماا هاي حاال املاوارد     33املوارد وتقاسم منايعها من الارف الذ  توجاد يياه هاذه اجملتمعاات األصالية واحمللياة      

المتثال للشرو  املتفق عليها بصورة متبادلة؛ وتركز على وجود املوايقة املسبقة الوراثية، ال تتناول تدابري االمتثال مسألة ا

 عن علم والشرو  املتفق عليها بصورة متبادلة.

 

 بروتوكول ناغويا واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

ي أن ياوىل  كشفت عملية التفاو  بشأن بروتوكول ناغويا عن وجهات نظر خمتلفة خبصوص الواع الذ  ينبغ -71

لقضية األمن الغذائي، وعلى نااس أوسع، قااع األغذية والزراعة. ويربد الربوتوكول إىل حد ما، بصيغته املعتمادة، هاذا   

التعدد يف وجهات النظر حبيث أنه يعتمد نهجا خمتلفا ومتوادنا يربد إىل حد ملحوظ، يف واقع األمر، القضايا والشاواغل  

 التابعة هلا. الع أثارتها املنظمة واهليئة

 

، شدد مؤمتر املنظمة على الدور األساسي للموارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة يف    2119س13ولدى اعتماد القرار  -72

حتقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة وأقر بالرتابط القائم بني البلدان ييما يتعلق بهذه املوارد، واعتماد املوارد من أجل 

ون النشط بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف صاونها وتربيتهاا واساتخدامها املساتدام، يضاال عان       بقائها على التعا

 تقاسم املنايع. ولذلك دعا مؤمتر املنظمة مفاواي بروتوكول ناغويا إىل القيام مبا يلي:
 

       راعاة، ومساتهاا   "مراعاة الاابع اخلاص للتنوع البيولاوجي الزراعاي، وال سايما املاوارد الوراثياة لألغذياة والز

 الفريدة، واملشكالت الع حتتاج إىل حلول مميزة؛

  النظر، "عند واع السياسات" ]...[، يف إمكانية اعتماد ندهج قااعية ميكن من خالهلا التعامل بصورة خمتلفة

راعاة،  مع كّل من القااعات الرئيسية أو الفرعية للموارد الوراثية، ومع كّل مان املاوارد الوراثياة لألغذياة والز    

 ومع كّل من األنشاة املختلفة أو األغرا  الع تدنفذ هذه األنشاة من أجلها؛ ]. ..[ 

     استاالع وتقييم اخليارات املتعلقة بالنظام الدولي للحصول على املوارد وتقاسم املنايع مبا يتايح مروناة كايياة"

وتقاسام املناايع باالتسااس ماع االتفاقياة       إلقرار واستيعاب االتفاقات القائمة واملقبلة بشأن احلصول على املوارد

 الدولية للتنوع البيولوجي؛ ]. ..[

        العمل بشكل وثيق مع هيئة املوارد الوراثية واقهاد الرئاسي للمعاهادة الدولياة بشاأن احلصاول علاى املاوارد"

 . 34وتقاسم املنايع يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف السنوات املقبلة"

 

                                        
 .من الربوتوكول 1–16املادة   33
 .C 2009/REPمن الوثيقة ( 2119س23رار الق) 134الفقرة   34
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ثارتها املنظمة. ويسلم الربوتوكول، يف ديباجته، بشاكل صاريح بأهمياة    أتسد بروتوكول ناغويا املسائل الع و -77

،  والاابع اخلاص للتنوع البيولوجي الزراعاي، ومساتاه املميازة واملشااكل الاع      35املوارد الوراثية بالنسبة لألمن الغذائي

ل بني مجيع البلدان ييما يتعلق بااملوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة     يضال عن االعتماد املتباد 36حتتاج إىل حلول مميزة،

باإلااية إىل طابعها اخلاص وأهميتها لتحقيق األمن الغذائي يف مجيع أحناء العامل وللتنمية املساتدامة للزراعاة يف ساياس    

 األساساااي التخفيااا  مااان وطاااأة الفقااار وتغاااري املنااااخ. ويف هاااذا الصااادد، يعااارتف الربوتوكاااول أيضاااا بالااادور    

 . 37للمعاهدة الدولية واهليئة

 

ويقتضي الربوتوكول، يف أحكامه التنفيذية، من األطراف أن تنظر، لدى واع وتنفيذ تشاريعاتها أو متالباتهاا    -74

التنظيمية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم املناايع، يف أهمياة املاوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة ودورهاا اخلااص         

وتولي األطراف االعتبار الواج  حلاالت الااوارأ احلالياة أو الوشايكة الاع تهادد أو تضار       . 38بة لألمن الغذائيبالنس

وباإلاااية إىل ذلاك، تهيئاة    . 39صحة البشر أو احليوانات أو النباتات، حسبما يتقرر على املساتوى الاوطين أو الادولي   

البيولاوجي واساتخدامه املساتدام، وال سايما يف البلادان      الظروف لتعزيز وتشجيع البحول الاع تساهم يف حفاظ التناوع     

النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مبساة بشأن احلصول ألغرا  البحول غاري التجارياة، ماع مراعااة احلاجاة إىل      

 . 40معاقة تغري النية هلذه البحول

 

ة وتنفيذها، مباا يف ذلاك اتفاقاات    وال مينع الربوتوكول األطراف ييه من واع اتفاقات دولية أخرى ذات الصل -75

 أخاارى متخصصااة تتعلااق باحلصااول علااى املااوارد وتقاساام منايعهااا، شاارياة أن تاادعم أهااداف االتفاقيااة والربوتوكااول 

وحيثما ينابق صك دولي متخصع يتعلاق باحلصاول علاى املاوارد وتقاسام املناايع ويتماشاى ماع         . 41وال تتعار  معها

يتعار  معها، يإن الربوتوكول ال يسر  على الارف املتعاقد أو األطاراف املتعاقادة يف   أهداف االتفاقية والربوتوكول وال 

ويتمثل أحد الصاكو  الاع   . 42الصك املتخصع ييما يتعلق باملورد الوراثي احملدد املشمول بالصك املتخصع وألغرااه

وإااية إىل هذا االنفتااح  . 43االتفاقيةيعرتف بها الربوتوكول بشكل صريح يف املعاهدة الدولية الع واعت يف انسجام مع 

على صكو  دولية أخرى، ينّع الربوتوكول أيضا على ارورة إيالء االعتبار الواج  "للعمل املفيد واقاار  ذ  الصالة   

 أو املمارسات مبوج  الصكو  الدولية واملنظمات الدولية املعنية، شارياة أن تادعم أهاداف االتفاقياة وهاذا الربوتوكاول      

   44ر  معها"وال تتعا
 

                                        
 .14ديباجة الربوتوكول، الفقرة   35
 .15ديباجة الربوتوكول، الفقرة   36
 .16ديباجة الربوتوكول، الفقرة   37
 .الربوتوكول من( ج)3 املادة  38
 .الربوتوكول من( ب)3 املادة  39
 .الربوتوكول من( أ)3 املادة  40
 .من الربوتوكول 2-4املادة   41
 .من الربوتوكول 4-4املادة   42
 .19ديباجة الربوتوكول، الفقرة   43
 .من الربوتوكول 7-4املادة   44
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ويلزم الربوتوكول أيضا األطراف بأن تشجع، علاى النحاو املناسا ، علاى إعاداد وحتاديث واساتخدام بناود          -76

تعاقدية منوذجية قااعية ومتعددة القااعات للشرو  املتفق عليها بصاورة متبادلاة ومادونات السالو  الاوعياة واملباادأ       

ا يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسام منايعهاا. ويدجار  ماؤمتر األطاراف      التوجيهية وأيضل املمارسات وسأو املعايري يف م

العامل كاجتماع لألطراف يف هذا الربوتوكول تقييمًا دوريًا الساتخدام البناود التعاقدياة النموذجياة، ومادونات السالو ،       

 ذلك تلاك الاع تتماشاى ماع     ولذلك يإن الندهج القااعية، مبا يف. 45واخلاو  التوجيهية وأيضل املمارسات وسأو املعايري

املمارسات التجارية احلالية الع تسمح مبعاقاة خمتلا  القااعاات أو القااعاات الفرعياة للماوارد الوراثياة ميكان أن         

املعتمد يف مؤمتر األطاراف يف اتفاقياة التناوع البيولاوجي،      1س11تشكل جزءًا من النظام الدولي الذ  يتأل ، ويقا للقرار 

 وع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، يضال عن الصكو  التكميلية، مبا ييها املعاهدة الدولية.من اتفاقية التن

 

 خطة العمل العاملية بشأن صون املوارد الوراثية احلرجية

 واستخدامها املستدام وتنميتها

 

ملنظماة يف عاام   من شأن خاة العمل العاملية الع وايقات عليهاا اهليئاة يف دورتهاا األخارية واعتمادها ماؤمتر ا        -73

2117
دون الدخول يف تفاصيل كاثرية ماع ذلاك. ويتمثال أحاد       أن تتناول مسألة احلصول على املوارد وتقاسم املنايع   46

تشجيع الوصول الكاايف إىل ماواد التكااثر احلرجياة اقيادة واساتخدامها، لادعم بارامج         " أهداف خاة العمل العاملية يف 

.  47ين واإلقليمي ومبا يتماشى مع القوانني واألنظمة الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية"البحث والتاوير على املستويني الوط

دعوًة صرحيًة إىل تعزيز وتابيق "يليات تبادل البالدما الوراثية على املساتو  اإلقليماي    27األولوية االسرتاتيجية  دعو تو

ة" وحتسانيستاوير تباادل تنظيماات تضامن االحتفااظ      لدعم أنشاة البحث والتاوير، مبا يتماشى مع االتفاقيات الدوليا 

بسجالت املصدر ونقل املواد الوراثية احلرجية ألغرا  البحث، وتشجيع اآلليات الالدمة لتيسري احلصاول علاى املاواد    

 ألنشاة العلمية يف اإلقليم.الغر  

 

 خيارات لتناول املوارد الوراثية احلرجية -خامسًا

 رد وتقاسم املنافعيف تدابري احلصول على املوا
 

عملها استكشاف مسائل احلصول على املوارد وتقاسم منايعها يف ماا يتعلاق بقااعهاا     مجاعةأوكلت اهليئة إىل  -73

العمال النظار يف ااوء ماا تقاّدم ومراعااة        مجاعاة الفرعي املتمثل يف املوارد الوراثية احلرجية. وبناء على ذلك، قاد تاود   

ينبغي ملسائل السياسات املتعلقة باحلصاول علاى املاوارد وتقاسام املناايع وصاّناع القارار أن        و 48،ااملعلومات املتاحة إليه

                                        
 .من الربوتوكول 21-19املادتان   45

 .C 2013/REPمن الوثيقة  33الفقرة   46

 .للموارد الوراثية احلرجية من خاة العمل العاملية 16الفقرة   47

 :أنظر أيضًا، CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf. 7و، CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf. 6و، CGRFA/WG-FGR-3/14/Inf. 5الوثائق   48

10/3/ICNP/CBD/UNEP2، و/INF/3/ICNP/CBD/UNEPس، وsubmissions/3icnp/int.cbd.www://http. 
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 الاذ  يراعوا ما يتصل باحلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها وتقديم توصايات بشاأن مشاروع العناصار     

 وتقاسم منايعها مبشاركة األمانة. طل  إىل يريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصول على املوارد 

 

 نطاق التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها

 

إىل نااس النظر يف )بعض أو كل( املوارد الوراثية احلرجية كي تستحق أ  معاملة خاصة يف السياسات املتعلقاة   -79

ن تكون يف إطار ظروف وشرو  خاصة، سوف يكاون مان املهام حتدياد     باحلصول على املوارد وتقاسم منايعها، وشرياة أ

تلك املوارد الوراثية احلرجية. وتتضمن املساائل الاع ساوف ينظار ييهاا ماا إذا كاان ينبغاي تابياق التادابري اخلاصاة            

ة يرعياة، مان   باحلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها على مجيع "املوارد الوراثية احلرجية" أو على يئ

قبيل "املوارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة" الع ميكن أن تركز بصاورة حصارية علاى املاوارد الوراثياة احلرجياة       

الع تساهم مباشرة يف األمن الغذائي أو على املاوارد احلرجياة الوراثياة وللتكااثر )ماثاًل الباذور، والشاتالت، واألجازاء         

أخارى صااحلة    خمرجاتات( الع ترتاوح بني أنواع األشجار الع تقّدم األشجار املثمرة، املقاوعة من اقذوع، واقين

؛ وعلا   الريااح لألكل وسأو أنواع تقّدم خدمات أخرى ذات صلة باألغذية والزراعة )مثل السيارة على التآكل؛ مقاوماة  

ع تسامح خلارباء الغاباات بتولياد     النحل للعسل؛ وحتسني خصوبة الرتبة؛ وتثبيت النيرتوجني؛ والظال( لألشاجار الا   

 حرجية غري غذائية )مثاًل األلياف؛ املالبس؛ املأوى؛ الااقاة؛ ضاض النايرتوجني؛ واألخشااب(.     خمرجاتدخل من 

ويف حاالت كثرية، سوف تفي األشجار بالابع بأغرا  عدة يف نفس الوقت أو سوف يتغري الغر  املتوقاع يف الساابق،   

 ل بشأن طريقة تنظيم احلصول على املوارد الوراثية احلرجية لالستخدام يف هذه احلاالت.األمر الذ  قد يثري السؤا

 

ويتمثل جان  يخر ال بد من النظار يياه يف ماا إذا ينبغاي للتادابري اخلاصاة باحلصاول علاى املاوارد الوراثياة            -41

ارة ومراقباة احلكوماات واملوجاودة يف    احلرجية وتقاسم منايعها أن تقتصر على املوارد الوراثية احلرجية الع ضضاع إلد 

أو أيًضا تناول املوارد الوراثية احلرجية املكتسبةساململوكة بصورة خاصة. وعاالوة علاى ذلاك، ميكان أن       49اجملال العام

تدستبعد تدابري احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها من أنشاة معينة ناجتة عن شرو  املوايقة املسابقة  

ن علم والشرو  املتفق عليها بصورة متبادلة. ومتاشًيا مع استبعادات مماثلاة يف قاانون باراءة االخارتاع، ميكان لتادابري       ع

 احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها أن تعفي الوصول إىل االستخدام اخلاص، مثاًل. 

 

 نافعهاااا مقابااال ترتيباااات ترتيباااات موة ااادة للحصاااول علاااى املاااوارد الوراثياااة وتقاسااام م   

 كل  الة على أساس

 

تستايع التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها أن تنّع على شرو  موحدة،  -41

ميكن يف إطارها أن تتيح املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم الفوائد الناجتة عنها. وتوجد جمموعة كاملة من تدابري البلادان  

                                        
 .من املعاهدة 2–11أنظر املادة   49
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أو اقهات صاحبة املصلحة الع تود النظر، مبا يف ذلك البنود التعاقدية النموذجياة بالنسابة إىل الشارو  املتفاق عليهاا      

 بصااورة متبادلااة، وماادّونات الساالو  وخاااو  توجيهيااة وأيضاال املمارسااات وسأو املعااايري اخلاصااة بأصااحاب املصاالحة

وميكن التما  هذه الرتتيبات اخلاصة باحلصاول  . 50وتقاسم منايعهايف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية احلرجية 

امليسر على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو حتى العاملي. وباالستناد إىل خربات قاااع الغاباات، ميكان النظار مبختلا       

 أسا  كل حالة.التدابري املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منايعها من النماذج املوحدة إىل الرتتيبات على 

 

 التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية

 

تود النظر يف تدابري خمتلفة يف تناول احلصول على املاوارد الوراثياة احلرجياة وتقاسام منايعهاا. ومان املاثري         -42

اريااة أو لالهتمااام أن الربوتوكااول يفسااح اجملااال حلريااة تصااّرف األطااراف بشااأن اعتماااد التاادابري التشااريعية أو اإلد   

 القائماة ويف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها ميكان استكشااف املمارساات    . 51السياسية

وتباّين  . 52بشأن التبادل وتقاسم املنايع الع ميكن أن تستند على أساسها قواعد احلصول علاى املاوارد وتقاسام منايعهاا    

لى املوارد الوراثية وتقاسم منايعها يف ااوء ممارساات التباادل القائماة قاد يسااهم يف       املعاهدة أّن تاوير قواعد احلصول ع

 ارتفاع معدل القبول يف صفوف اجملتمعات املستخدمة.

 

 طرائق احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 

حلرجياة وتقاسام   توجد جمموعة واسعة من الارائق الع ميكن النظر ييها بشأن احلصول على املوارد الوراثية ا -47

منايعها. وويًقا للنهج الذ  تعتمده البلدان يف ما يتصل باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منايعهاا، قاد ترغا  هاذه     

البلدان بالنظر يف معاقة جمموعة مان املساائل بواسااة التادابري التشاريعية أو اإلدارياة أو السياساية: أهاداف تادابري          

ية احلرجية وتقاسم منايعها؛ وعالقتها مع الرتتيبات والصكو  األخرى؛ وحتدياد السالاات   احلصول على املوارد الوراث

املختصة للحصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها؛ واملوايقة املسبقة عن علم والشرو  املتفق عليهاا بصاورة   

اثياة احلرجياة؛ والتادابري للانع علاى تقيايم املاوارد        متبادلة بشأن املوارد الوراثية احلرجية؛ وتقاسم منايع املوارد الور

الوراثية احلرجية متاشًيا مع املوايقة املسبقة عن علام والشارو  املتفاق عليهاا بصاورة متبادلاة؛ وحتدياد نقاا  التفتاي           

  للمراقبة وتعزيز االمتثال. 

                                        
 .أعاله 71أنظر الفقرة   50

 .2-15و ؛ 1-15و ؛ 7-6و ؛ 2-5الربوتوكول، املواد   51

  :يف ما يتعلق بتحليل اقتصاد  بشأن اخليارات املعيارية بالنسبة إىل احلصول على املوارد وتقاسم منايعها، أنظر  52
Täuber, S. et. al. (2011): An economic analysis of new instruments for Access and Benefit-Sharing under the CBD – 

Standardization options for ABS transaction. Bonn (http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript286.pdf) 
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 امللتمسةالتوجيهات  -سادسًا

 

الحظاات التفساريية اخلاصاة بالسامات املميازة للماوارد الوراثياة        يف أن حتيط علًما بامل مجاعة العملقد ترغ   -44

 .لألغذية والزراعة

 

يف النظار يف االساتخدام احلاالي للممارساات وتبادهلاا، مادونات        مجاعة العملوباإلااية إىل ذلك، قد ترغ   -45

احلصول على املاوارد وتقاسام   السلو  الاوعية واخلاو  التوجيهية وأيضل املمارسات ذات الصلة، وسأو املعايري املتعلقة ب

منايعها، حسبما أيادت به هيئة األمانة، وطل  إىل األمانة مواصلة حتديث هذه التجميعات، بالتعاون مع أمانة اتفاقياة  

مادونات السالو  الاوعياة واخلااو  التوجيهياة وأيضال       والتنوع البيولوجي، مع إيالء تركياز خااص علاى املمارساات     

و املعايري املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منايعهاا الاع تتنااول بصاورة خاصاة املاوارد       املمارسات ذات الصلة، وسأ

 الوراثية احلرجية.

 

اإلشارة إىل العملية اقارية مبوج  املعاهدة إلعداد جمموعة من التدابري الع ستؤد   مجاعة العملوقد ترغ   -46

قائمة على االستخدام لصندوس تقاسم املنايع باريقة مستدامة وقابلة للتنبؤ إىل ما يلي: )أ( ديادة املديوعات واملساهمات ال

 . 53على األجل الاويل، )ب( تعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف من خالل تدابري إاايية

 

 وقد ترغ  مجاعة العمل يف القيام أيضًا مبا يلي: -43
 

 قااعها الفرعي، يف اوء املعلوماات الاواردة يف هاذه    استكشاف مسائل احلصول على املوارد وتقاسم منايعها يف 

 الوثيقة؛

 تقديم التوجيه يف ما يتعلق بتاوير عناصر املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منايعها؛ 

  هستعراتالعمل، يف دورتها الرابعة، كي  مجاعةتوصية اهليئة بعر  مشروع العناصر على. 

 

                                        
 .IT/GB-5/13/Report  من الوثيقة 2-اقزء رابعا من املريق أل   53


