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 مقّدمة   -أّواًل

 

ــدة         -1 ــرة املنعق ــة ع  ــة الرابع ــا العادي ــة(ا يف دورته ــة )اتيئ ــة والئراع ــة للزذي ــوارد الوراثي ــة امل ــكتلت هيئ  ش

ا فريقًا من خرباء فنيني وقانونيني ب أن احلصول علـى املـوارد الوراثيـة وتقاسـم منافعهـا )فريـق       2013يف أبريل/نيسان 

اخلرباء(. وشارك فريق اخلرباءا مبوجـب التفـويا املسـند إليـ  مـن اتيئـةا يف اذجـئاء لات الصـلة مـن اجتماعـات           

ح مناق اتها ب أن احلصـول علـى املـوارد    جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية )جمموعات العمل(ا وساهم يف توضي

 الوراثية وتقاسم منافعهاا وحبث يف أعقاب كّل اجتماع العرب املستخلصة من كّل قطاع فرعي. 

 

لتيسـري   م روع العناصـر  واستنادًا إىل جمموعة من الدراسات والتقارير وزريها من املدخالتا أعّد فريق اخلرباء  -2

وارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل تختلـف القطاعـات الفرعيـة للمـوارد الوراثيـة للزذيـة       التنفيذ احمللي للحصول على امل

 . ومشلـت املـواد   1)عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها( ووافق على رفعها إىل اتيئـة لكـي تنظـر فيهـا     والئراعة

 اليت أتيحت إىل فريق اخلرباء واتيئة: 
 

   ؛2العمل التابعة للهيئةاملدخالت الواردة من جمموعات  -

 4واحليوانيــة 3دراســات تضــمنت معلومــات أساســية ب ــأن اســتخدام وتقاســم املــوارد الوراثيــة املائيــة   -

 ؛ 7وب أن عوامل املكافحة البيولوجية للزذية والئراعة 6وامليكروبية 5واحلرجية

 ؛ 8نتائج احلوار املتعدد أصحاب املصلحة -

لـيت ترعـى تقاسـم واسـتخدام مـوارد وراثيـة حمـددة للزذيـة         إسهامات احلكومة اليت تصف ال ـرو  ا  -

 ؛9والئراعة

إسهامات أصحاب املصلحة ب أن مدّونات السلوك الطوعيةا واخلطو  التوجيهيةا وأفضل املمارسـاتا   -

الفرعيـة للمـوارد    اتو/أو املعايري املتعلتقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل مجيع القطاع

 ؛ 10الوراثية للزذية والئراعة
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 .11للسمات املمّيئة للموارد الوراثية للزذية والئراعةواملالحظات التفسريية  -

 

بالعناصـر لتيسـري   ا 2015ورّحبت اتيئةا يف دورتها العادية اخلامسة ع ـرة املنعقـدة يف يناير/كـانون الثـاني      -3

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل تختلـف القطاعـات الفرعيـة للمـوارد الوراثيـة للزذيـة        احملليالتنفيذ 

ا ودعـت املـدير العـام ملنظمـة اذزذيـة والئراعـة إىل أن يلفـت        12)عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها(والئراعة 

عـةا يف دورتـ  التاسـعة والـثالثني املنعقـدة يف يونيـو/حئيران       . ورّحب مؤمتر منظمة اذزذيـة والئرا 13عناية املؤمتر إليها

ا بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا ودعا اذعضاء إىل حبثها واسـتخدامها حسـبما هـو مالئـم. وأخـذ      2015

تقاسـم العـادل   املؤمتر علمًا كذلك بالتكامل بني عمل اتيئة وبروتوكول نازويا ب أن احلصـول علـى املـوارد الوراثيـةا وال    

واملنصف للمنافع النامجة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول نازويا(ا يف مـا يتعلتـق باحلصـول    

 .14على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

 

الفنيـة احلكوميـة الدوليـة    وطلبت أيضًا اتيئة إىل جمموعات العمل التابعة تاا مبـا يف للـك جمموعـة العمـل      -4

 إعـداد املعنية باملوارد الوراثية املائية للزذية والئراعـة الـيت ّشـكتلت حـديثًاا أن تواصـل مبسـاعدة اذمانـةا        املخصصة 

العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاا مبا يف للك النظر يف دور املعارف التقليدية 

بطة باملوارد الوراثية للزذية والئراعة واستخدامها العريفا مع اذخذ يف احلسـبان اذن ـطة أو اإلجـراءات املسـتمرة     املرت

مبوجب املعاهدة الدولية ب أن املوارد الوراثية النباتية للزذيـة والئراعـة )املعاهـدة(ا لينظـر فيهـا فريـق اخلـرباء الـذ          

بت كذلك إىل فريق اخلرباء االجتماع جمددًا مـن أجـل توحيـد نتـائج اجتماعـات      وطل 15شكتلت  اتيئة يف دورتها اذخرية

جمموعات العمل وأية معلومات إضافية منبثقة عن الدراسات املواضـيعية ب ـأن القطاعـات الـيت ط تاطيهـا جمموعـات       

 العملا ورفع التقارير إىل اتيئة يف دورتها التالية.  

 

ات العمل مواصلة إعداد العناصر املعنية حتديـدًا بالقطـاع الفرعـي للحصـول     واستجابًة لطلب اتيئة من جمموع -5

املرتبطـة بـاملوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـة      على املوارد وتقاسم منافعهاا مبا يف للك النظـر يف دور املعـارف التقليديـة    

صـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا.      واستخدامها العريفا توفتر هذه الوثيقة نظرة عامة مـوجئة عـن السـياق العـاملي للح    

املوارد وتقاسم منافعهاا بعا السمات اليت تعاجلها  وتوّضح الوثيقة بعد للك من خالل اإلشارة إىل عناصر احلصول على

يف العادة التدابري الت ريعية أو اإلدارية أو السياساتية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسـم منافعهـاا وتـدعو جمموعـة     

 إىل توفري توجيهات وتوصيات يف جمال خربتها بالنسبة إىل:   العمل
 

                                        
  Inf.10-CGRFA/15/15 الوثيقة  11

  Report-CGRFA/15/15ر من التقري باء املرفق  12

  Report-CGRFA/15/15ر ( من التقري2) 22 الفقرة  13

 C 2015/REPر من التقري 52 الفقرة  14

 Report-CGRFA/15/15ر من التقري 22 الفقرة  15
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         القضايا املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي اليت قد تسـتحق اهتمامـًا خاصـًا و/أو معاجلـة يف معـرا إعـداد وتنفيـذ

 التدابري املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 

  اإلجراءات املستقبلية اليت ميكن أن تتخذها جمموعة العمل واتيئةا مبا يف للك فريق اخلرباءا ب أن احلصول

 على املوارد وتقاسم منافعها يف القطاع الفرعي؛  

      استعراا الصكوك القائمة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وأثرها على املـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـة

 .   16علي  يف برنامج العمل املتعدد السنوات للهيئة لدورتها العادية السابعة ع رة املنصوص

 

وستقّدم مدخالت جمموعات العمل التابعة للهيئة إىل كّل من اتيئة وفريـق اخلـرباء الـذ  سـيتولتى بنـاء  علـى        -6

طلب اتيئةا توحيد نتائج اجتماعات جمموعات العمل وأية معلومات إضافية منبثقة عـن الدراسـات املواضـيعية ورفـع     

 التقارير إىل اتيئة يف دورتها التالية. 

 

 اق العامليالسي   -ثانيًا

 

على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها وما يّتصل بهـا مـن معـارف تقليديـة      يعترب احلصول -7

للتنميـة املسـتدامة الـيت اتفـق عليهـا       2030بعدل وإنصاف على النحو املتفق علي  دوليـًاا مـن أهـداف جـدول أعمـال      

 . 17عامليًا

 

 الدولي ب أن احلصول على املـوارد الوراثيـة وتقاسـم منافعهـا الـذ  ينطـو  علـى هـذا اتـدف           النظامويتكّون  -8

كـذلك مـن صـكوك تكميليـةا مبـا يف للـك املعاهـدة وخطـو  بـون          من اتفاقية التنّوع البيولوجيا وبروتوكـول نازويـاا و  

ويـرد أيضـًا    .18ع الناشئة عن اسـتخدامها التوجيهية ب أن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمناف

احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها يف جدول أعمال املفاوضات ذحد الصكوك الدولية امللئمـة قانونيـًا مبوجـب    

 اتفاقية اذمم املتحدة لقانون البحار ب أن التنّوع البيولوجي البحر  يف املناطق اخلارجة عن الوالية الوطنية. 

 

 اتفاقية التنّوع البيولوجي

 

 ي ريـو د  جـانريو   ـدت فـ ـة اذرا الـيت عقـ  ـي قمـ ـي فـ ـة التنـّوع البيولوجـ  ـى اتفاقيـ ـع علـح باب التوقيـُفت -9

مــارآ/الار  1. واعتبــارًا مــن 1993ديســمرب/كانون اذّول  29ودخلــت حّيــئ التنفيــذ يف  1992يونيــو/حئيران  5ي ـفــ

طرفًا. ولالتفاقية ثالث زايـات رئيسـية: صـون التنـّوع البيولـوجي؛       196ا باتت اتفاقية التنّوع البيولوجي تضم 2016

                                        
 . Report-CGRFA/14/13 للتقرير 1 من املرفق 1 اجلدول  16

 . 6-15؛ 5-2 للتنمية املستدامةا اتدفان 2030 حتويل عاملنا: جدول أعمال – A/RES/70/1ر القرا  17

 UNEP/CBD/COP/10/27 الوثيقةا X/1ر القر  18
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واالستخدام املستدام لعناصره؛ وتقاسم املنافع الناشئة عن املوارد الوراثية على حنو عادل ومنصفا مبا يف للك من خالل 

 والتمويل بصورة مالئمة.  احلصول على املوارد الوراثية ونقل التكنولوجيا

 

ــة       -10 ــدابري الت ــريعية أو اإلداري ــد فيهــا اعــال الت ــل طــرف متعاق ــن ك ــوجي م ــوع البيول ــة التن ــب اتفاقي  وتتطل

نتـائج البحـث والتطـوير واملنـافع الناشـئة عـن       ل العـادل واملنصـف   تقاسـم اليةا حسبما هو مناسبا بهـدف  اتأو السياس

. وينباـي  19خر  للموارد الوراثية مع اذطراف املتعاقدة اليت توفر مثل هذه املوارداالستخدام التجار  واالستخدامات اذ

فقًا ل ـرو  متفـق   يف حال منح ا جيب أن يتّم و 20أن يكون احلصول على املوارد الوراثية رهنًا باملوافقة املسبقة املستنرية

أيضًا: احلصول علـى التكنولوجيـا الـيت تسـتخدم     ت مل املنافع احملتملة اليت ينباي تقامسها . و21عليها بصورة متبادلة

املوارد الوراثية ونقل هذه التكنولوجيـا؛ وامل ـاركة يف أن ـطة حبـوث التكنولوجيـا البيولوجيـة الـيت تسـتند إىل املـوارد          

  .22اثيةالوراثية؛ واذولوية يف احلصول على النتائج واملنافع الناشئة عن استخدام التكنولوجيا البيولوجية للموارد الور

 

بروتوكول نازويا ب أن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

 امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي

 

ــا يف     -11 ــول نازوي ــوجي بروتوك ــّوع البيول ــة التن ــؤمتر اذطــراف يف اتفاقي ــد م   2010أكتوبر/ت ــرين اذّول  29اعتم

مـارآ/الار   1. واعتبـارًا مـن   2014أكتوبر/ت ـرين اذّول   12يف اجتماع  العاشرا ودخـل الربوتوكـول حّيـئ التنفيـذ يف     

. ويهدف بروتوكول نازويا إىل مواصلة النهوا باتدف الثالـث التفاقيـة   23طرفًا 69ا بات بروتوكول نازويا يضم 2016

فع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثيةا مبا يف للك من خالل احلصول التنّوع البيولوجي: التقاسم العادل واملنصف للمنا

 على املوارد الوراثية ونقل التكنولوجيا والتمويل بصورة مالئمة.  

 

احلق السياد  الذ  تتمتع ب  الدول على مواردها الطبيعيةا مـا يعـأ أّن سـلطة    ويرتكئ بروتوكول نازويا على  -12

د الوراثية منوطة باحلكومات الوطنية وعضع للت ريعات الوطنية. وحيـّدد بروتوكـول نازويـا    حتديد احلصول على املوار

مـن اتفاقيـة التنـوع     15الذ  ي مل املوارد الوراثيـةا ومـن ضـمنها املـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـةا يف إطـار املـادة          

طراف فيـ  كـي تتخـذ تـدابري تتعلتـق مبـا يلـي:        البيولوجي وما يتصل بها من معارف تقليديةا االلتئامات اذساسية لل

 احلصــول علــى املــوارد الوراثيــة مــن أجــل اســتخدامهاا أ  ذزــراا البحــوث والتطــوير علــى الرتكيبــة الوراثيــة  (1)

( تقاسـم املنـافع الناشـئة عـن أعمـال      2و/أو الكيميائية احليوية للموارد الوراثيةا وإىل املعارف التقليدية املرتبطة بهـا؛ ) 

                                        
 من اتفاقية التنّوع البيولوجي.  7-15املادة   19
 من اتفاقية التنّوع البيولوجي.  3-15؛ 5-15املادتان   20
 من اتفاقية التنّوع البيولوجي.  4-15املادة   21
 . 21؛ 20؛ 19؛ 16؛ 7-15اتفاقية التنّوع البيولوجيا املواد   22
23  protocol/signatories/-http://www.cbd.int/abs/nagoya. 
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( امتثال مستخدمي املوارد الوراثية واملعارف 3البحوث والتطوير هذه وكذلك االستخدامات الالحقة والتسويق التجار ؛ )

 التقليدية املرتبطة بها واملستخدمة ضمن واليتها للتدابري املطّبقة ب أن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 

 

صراحة يف ديباجت ا بأهمية املوارد الوراثية بالنسبة إىل اذمن الاذائيا وبالطبيعة اخلاصة  يقّر بروتوكول نازويا -13

 للتنوع البيولوجي الئراعـيا ومساتـ  املميـئة وامل ـاكل الـيت تتطلتـب حلـواًل ضيـئةا إضـافة إىل اعتمـاد مجيـع البلـدان             

ةا وطبيعتها اخلاصةا وأهميتها لتحقيق اذمـن الاـذائي   بعا يف ما يتعلتق باملوارد الوراثية للزذية والئراعالعلى بعضها 

ويف هذا ال ـأنا يقـّر بروتوكـول نازويـا أيضـًا      يف العاطا والتنمية املستدامة للئراعة يف سياق احلّد من الفقر وتاّير املناخ. 

 بالدور اذساسي الذ  تؤدي  كّل من املعاهدة واتيئة.

 

نفيذيةا من اذطراف أن تنظر لـد  وضـع وتنفيـذ ت ـريعاتها أو متطلباتهـا      ا يف أحكام  التالربوتوكولويقتضي  -14

التنظيمية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا يف أهميـة املـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـة ودورهـا اخلـاص        

 ت جيع البحـوث الـيت تسـهم    . وباإلضافة إىل للكا ينباي أن تهيئ اذطراف الظروف لتعئيئ و24بالنسبة للمن الاذائي

يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدام  املستداما ال سّيما يف البلدان الناميةا مبا يف للك من خـالل تـدابري مبسـطة ب ـأن     

 . 25احلصول على املوارد ذزراا البحوث زري التجاريةا مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة تاّير مقاصد هذه البحوث

 

 جمااًل واسعًا لالتفاقات الدولية اذخـر  يف جمـال احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـاا         الربوتوكولويرتك  -15

وال مينع الربوتوكول اذطراف في  من وضع اتفاقات دولية أخـر  لات الصـلة وتنفيـذهاا مبـا يف للـك اتفاقـات أخـر         

التفاقيـة والربوتوكـول وأال تتعـارا    متخصصة تتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا شـريطة أن تـدعم أهـداف ا   

 . وحيثما ينطبق صك دولي متخصص ب أن احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا علـى حنـو يتسـق ويتماشـى          26معها

مع أهداف االتفاقية والربوتوكول وال يتعارا معهاا فإن الربوتوكول ال يسر  على الطرف املتعاقد أو اذطراف املتعاقـدة  

ويتمثـل أحـد الصـكوك     27 ما يتعلق باملورد الوراثي احملدد امل مول بالصك املتخصـص وذزراضـ   يف الصك املتخصص يف

. وباإلضافة إىل هذا االنفتاح 28اليت يعرتف بها الربوتوكول صراحًة باملعاهدة الدولية اليت وضعت يف انسجام مع االتفاقية

 يـالء االعتبـار الواجـب عللعمـل املسـتمر املفيـد       على الصكوك الدولية اذخـر ا يـنص الربوتوكـول أيضـًا علـى ضـرورة إ      

ول  الصلة أو للممارسات مبوجب الصكوك الدولية هذه واملنظمات الدوليـة املعنيـةا شـريطة دعمهـا ذهـداف االتفاقيـة       

 . 29وتذا الربوتوكول وعدم تعارضها معهاع
 

                                        
 )ج(. 8بروتوكول نازوياا املادة   24
 )أ( من بروتوكول نازويا. 8املادة   25
 من بروتوكول نازويا.  2-4املادة   26
 من بروتوكول نازويا.  4-4املادة   27
 من املعاهدة.  1-1املادة   28
 من بروتوكول نازويا.  3-4املادة   29
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واسـتخدام بنـود    ديثأيضًا اذطراف بأن ت جعا على حنو مناسبا علـى إعـداد وحتـ    ويلئم بروتوكول نازويا -16

تعاقدية منولجية قطاعية ومتعددة القطاعات لل رو  املتفق عليها بصورة متبادلـة ومـدونات السـلوك الطوعيـة واخلطـو       

وينباـي أن ّيجـر  مـؤمتر    . 30فعهـا التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري املتعلتقة باحلصول على املـوارد وتقاسـم منا  

اذطراف بوصف  اجتماعًا للطراف يف بروتوكول نازويا تقييمًا دوريًا السـتخدام البنـود التعاقديـة النمولجيـةا ومـدونات      

 . 31السلوكا واخلطو  التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري

 

 الئراعةاملعاهدة الدولية ب أن املوارد الوراثية النباتية للزذية و

 

واعتمـدها مـؤمتر منظمـة اذزذيـة والئراعـة يف دورتـ         2001و 1994تفاوضت اتيئة على املعاهدة بني عـامي   -17

 . واعتبــارًا 2004يونيــو/حئيران  29. ودخلــت حّيــئ التنفيــذ يف 2001نوفمرب/ت ــرين الثــاني  3احلاديــة والــثالثني يف 

طرفـًا. وتتمّثـل أهـداف املعاهـدة بصـون املـوارد الوراثيـة النباتيـة          137ا أصبحت املعاهدة تضم 2016مارآ/الار  1من 

 للزذية والئراعة واستخدامها علـى حنـو مسـتداما وتقاسـم املنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها بصـورة عادلـة ومنصـفةا            

 مبا ينسجم مع اتفاقية التنّوع البيولوجيا لتحقيق الئراعة املستدامة واذمن الاذائي.

 

تسـتند املعاهـدة إىل فرضـية أّن الـدول تتمتـع حبقـوق        اتفاقية التنّوع البيولوجي وبروتوكول نازويـاا  ارزروعلى  -18

السيادة على املوارد الوراثية اخلاصة بهاا وتعرتف بسلطة احلكومات الوطنية يف تقرير حق احلصول علـى هـذه املـوارد.    

قها السياد  بإقامة النظام املتعدد اذطراف لتيسـري احلصـول   إالت أّن  مبوجب هذه املعاهدةا مارست اذطراف املتعاقدة ح

 على املوارد وتقاسم منافعها النقدية وزـري النقديـة الناشـئة عـن اسـتخدام املـوارد الوراثيـة النباتيـة للزذيـة والئراعـةا           

مجيـع املـوارد الوراثيـة    من خالل شرو  موحدة على النحو املبّين يف االتفاق املوحد لنقل املـواد. وتنطبـق املعاهـدة علـى     

حمصواًل من أهم احملاصيل يف العـاط الـيت متّثـل     64النباتية للزذية والئراعة. وينسحب نظامها املتعدد اذطراف على 

جمتمعًة نسبة مئوية مرتفعة جدًا من اذزذية املستخلصة من النباتات. ومبوجب االتفاقيةا تتدفق املنافع النقدية واملنافع 

 مباشــرة  التجاريــة اذخــر  إىل صــندوق تقاســم املنــافع التــابع للمعاهــدة الــذ  يضــمن يف املقــام اذّول إتاحتهــا بصــورة 

 وزري مباشرة للمئارعني يف سائر البلدانا ال سـّيما يف البلـدان الناميـة والبلـدان لات االقتصـاديات الـيت ت ـهد حتـّواًلا         

 واليت تصون املوارد الوراثية النباتية للزذية والئراعة وتستخدمها على حنو مستدام. 

 

 لالتفـاق املوحـد لنقـل املـوادا     الرئاسي للمعاهـدة يف دورتـ  اذخـرية إعـداد م ـروع كامـل مـنقتح         اجلهازوباشر  -19

مع الرتكيئ بصورة خاصة على إن اء نظام اشرتاك بهدف زيادة دخل صـندوق تقاسـم املنـافع. إضـافة إىل للـكا ينباـي       

 . 32تلفة وتوقتعات الدخلوضع خيارات لتكييف تاطية النظام املتعدد اذطراف على أساآ سيناريوهات تخ

 

                                        
 من بروتوكول نازويا.  1-20؛ 1-19املادتان   30
 من بروتوكول نازويا. 2-20؛ 2-19املادتان   31
 . Report-IT/GB/6/15من التقرير  1-ألفاملرفق   32
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وتعرتف املعاهدة صراحة باملساهمة الكرب  اليت قّدمها املئارعون للجهود املستمرة لتنمية الثروة العامليـة للمـوارد    -20

من املعاهـدة ب ـأن حقـوق املـئارعني. وتـدعو إىل  ايـة        9الوراثية النباتية للزذية والئراعةا وال سّيما من خالل املادة 

التقليدية تؤالء املئارعنيا وزيادة م اركتهم يف العمليات الوطنية العال القـراراتا وضـمان تقـامسهم للمنـافع      املعارف

م ـاورة عامليـة    وسـتعقد  33الناشئة عن استخدام هذه املوارد. واعتمد اجلهاز الرئاسي عّدة قرارات ب أن حقوق املـئارعني 

 . 34خبصوص حقوق املئارعني خالل الفرتة املالية احلالية

 

 اتفاقية اذمم املتحدة لقانون البحار

 

اتفاقية اذمم املتحدة لقانون البحار اتفاق دولي حيّدد حقوق الدول ومسؤولياتها بالنسبة إىل اسـتخدام حميطـات    -21

صاديةا و اية البيئةا وصـون املـوارد الطبيعيـة البحريـة وإدارتهـا.      العاطا عن طريق تنظيم سلوك بعا اذن طة االقت

مـارآ/الار   1. واعتبارًا من 1994نوفمرب/ت رين الثاني  16دخلت حّيئ التنفيذ يف  1982واالتفاقية اليت أبرمت يف عام 

 بلدًا واالحتاد اذوروبي إىل االتفاقية.  167ا انضم 2016

 

الوراثية البحرية املتواجدة يف املناطق اخلارجـة عـن الواليـة الوطنيـةا أ  يف أعـالي البحـار وقـاع         املواردتعترب  -22

أعماق البحار )عاملنطقةع( خارج نطاق اتفاقية التنّوع البيولوجي وبروتوكول نازويـا التـابع تـا. لكـن يف حالـة العمليـات       

طبق أحكام هذين الصكنيا بصرف النظر عن مكـان ههـور   واذن طة اليت جتر  ضمن والية الدولة أو حتت رقابتهاا تن

. وي كتل مد  تاطية اتفاقيـة اذمـم املتحـدة لقـانون     35اثارهاا ضمن والية الدولة الوطنية أو خارج حدود الوالية الوطنية

لفـة لـبعا   البحار للموارد الوراثية البحرية يف املناطق اخلارجة عن الوالية الوطنية موضع جـدل بفعـل التفسـريات املخت   

أحكام االتفاقيةا مبا يف للك تلك اليت تعاجل أعالي البحار واملنطقة والبحوث العلمية البحرية. زري أّن  بنـاء  علـى عمـل    

جمموعة العمل زري الرمسية املفتوحة العضوية واملخصصة لدراسة القضايا املتعلتقة بصون التنّوع البيولوجي البحر  خارج 

 2015يونيـو/حئيران   19استخدام  على حنو مستداما قّررت اجلمعية العامة للمـم املتحـدة يف   مناطق الوالية الوطنية و

التفاوا ب أن صك دولي ملئم قانونيًا ضمن اتفاقية اذمم املتحدة لقانون البحار ّيعنى بصون التنـّوع البيولـوجي البحـر     

ع الـيت سـتتطّرق إليهـا    ـتدام. وت ـمل املواضيـ  ة واسـتخدام  علـى حنـو مسـ    ـة الوطنيـ ـة عـن الواليـ  ـيف املناطق اخلارجـ 

 صون التنّوع البيولوجي البحر  يف املناطق اخلارجـة عـن الواليـة الوطنيـة واسـتخدام  علـى حنـو مسـتدام         ات عـاملفاوض

 وال سّيما املوارد الوراثية البحرية جمتمعة وبصورة كليةا مبا يف للـك املسـائل ب ـأن تقاسـم املنـافع والتـدابري مـن قبيـل        

أدوات اإلدارة القائمة على املناطق اليت تتضّمن املناطق احملمية البحريةا وتقييم اآلثار البيئيـةا وبنـاء القـدراتا ونقـل     

 ع. 36التكنولوجيا البحرية
 

                                        
  .5/2015؛ 8/2013؛ 6/2011؛ 6/2009؛ 2/2007 القرارات  33

34  http://planttreaty.org/notification/notifications. 

 .)ب( من اتفاقية التنّوع البيولوجي 4 املادة  35

اذمم املتحدة لقانون البحار ب أن صون التنّوع البيولوجي البحر  يف املناطق وضع صك دولي ملئم قانونيًا ضمن اتفاقية  – A/RES/69/292ر القرا  36

  الوطنية واستخدام  على حنو مستدام. اخلارجة عن الوالية
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 وضع العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها   -ثالثًا

 

سـاعدة احلكومـات علـى النظـر يف مسـألة      لعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبيتمّثل اتدف ال امل  -23

 ية للحصول على املوارد وتقاسـم منافعهـا أو تكييفهـا أو تنفيـذهاا مـع اذخـذ       اتوضع تدابري ت ريعية أو إدارية أو سياس

من الاذائيا ومساتها املميئة ملختلف القطاعات يف االعتبار أهمية املوارد الوراثية للزذية والئراعةا ودورها اخلاص يف اذ

 . 37الفرعية واالمتثالا حسب االقتضاءا للصكوك الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 

وبارا تيسري جهود إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطـاع الفرعـي للحصـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـاا         -24

يعرا هذا القسم بعا السمات الرئيسية لربوتوكول نازويا من منظور عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهـاا أ   

لى املوارد الوراثية وما يتصل بها مـن معـارف تقليديـة    ( احلصول ع2( الرتتيبات املؤسسية؛ )1مع تركيئ خاص على: )

( ّينـاقش  نطـاق القواعـد    5( االمتثال. عالوة على للكا )4( تقاسم املنافع على حنو عادل ومنصف؛ و)3واستخدامها؛ )

 املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي وعالقتها بقواعد أخر  متصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 
 

 الرتتيبات املؤسسية (1)

 

أن عتار سلطة واحدة أو عّدة سلطات وطنية تختصة بقضية احلصـول   يتعّين على اذطراف يف بروتوكول نازويا -25

على املوارد وتقاسم منافعها تتولتى من بني مجلة أمور أخر  إسداء امل ورة ب أن اإلجراءات وال رو  اليت ميكن تطبيقها 

وحني يقع اخليار على أكثـر   .38للحصول على املوافقة املسبقة واملستنرية والعمل وفق ال رو  املتفق عليها بصورة متبادلة

من سلطة وطنية تختصة تعنى بربوتوكول نازوياا ينباي أن توفتر جهة االتصـال الوطنيـة ب ـأن احلصـول علـى املـوارد       

. وتلحـظ عناصـر احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم       39وتقاسم منافعها معلومات حول اختصاصاتها ووالياتهـا علـى التـوالي   

تيبات املؤسسية ب ـأنها يف مـا  ـص املـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعيـةا قـد ترزـب          منافعها أّن  بهدف توضيح الرت

 احلكومات يف:
 
   تقييم املؤسسات القائمة والرتتيبات املؤسسية اليت حيتمل أن تكون لات صلة؛ 

  يـث  اعال القرار ب أن توزيع املسؤولية املؤسسية على تختلف جوانب احلصول على املوارد وتقاسم منافعهـا ح

 أّنها تنطبق على قطاعات فرعية تختلفة للموارد الوراثية للزذية والئراعة؛ 

  وضع اليات و/أو إجراءات لالتصال والتنسيق بني املؤسسات املختارة؛ 

 40ة اليت مّت التوّصل إليهاين ر وتوفري املعلومات ب أن الرتتيبات املؤسس  . 

                                        
 ا عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 14الفقرة   37
 من بروتوكول نازويا.  2-13املادة   38
من باب الت اب ا تقوم بذلك أزلبية اذطراف اليت حتظى مبوجب املعاهدة جبهات اتصال ومؤسسات وطنية توفتر إمكانية احلصول على املواد   39

 ملواد. لنقل ا اليت تعترب جئءًا من نظام املعاهدة املتعدد اذطراف للحصول على املوارد ومنافعها عند قبول اجلهة املتلقية للمواد باالتفاق املوّحد

 
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 29الفقرة   40
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ملوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية للزذية والئراعة وقد عتلف املسؤولية اإلدارية للحصول على ا -26

حسب القطاع الفرعي تذه املوارد )مثاًل النباتية أو احليوانية أو احلرجية أو املائيـة(. وبالتـالي ت ـري عناصـر احلصـول      

 .41نسيق واليات تبادل املعلومات القائمةعلى املوارد وتقاسم منافعها إىل وضوح وشفافية الرتتيبات املؤسسية وإىل كفاية الت

وحني تكون االختصاصات موّزعة على مؤسسات تختلفةا يتعّين على احلكومات أن تبحث إمكانية اختيار سلطة رائـدة  

 أو مركئ وطأ لإلشراف على سلسلة املوافقة برّمتها. 

 

 واستخدامهااحلصول على املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها  (2)

 

مـع مراعـاة   ينص بروتوكول نازويا على أّنـ  عيف معـرا ضارسـة احلقـوق السـيادية علـى املـوارد الطبيعيـةا و         -27

الت ريعات أو املتطلبات التنظيمية احمللية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا يكون احلصـول علـى املـوارد    

 سبقة املستنرية للطرف الذ  يقـّدم هـذه املـوارد ويكـون بلـد من ـأ هـذه املـواردا         الوراثية الستخدامها خاضعًا للموافقة امل

 أو الطرف الذ  يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجيا ما ط يقرر الطرف املعأ خالف للكع. 

 

 استخدام املوارد الوراثية للزذية والئراعة

 

نازويا عاحلصول على املواردعا إالت أّن عاملوارد الوراثيةع تعّرف بوصفها عمواد وراثية يف حني ال حيّدد بروتوكول  -28

 لات أصـل نبـاتي أو حيـواني أو جرثـومي     تا قيمة فعلية أو حمتملةع وي ار إىل املـواد الوراثيـة علـى أّنهـا عأيـة مـواد       

 ل نازويـا عاسـتخدام املـوارد الوراثيـةع     وحيـّدد كـذلك بروتوكـو    .42أو أ  أصل اخر حتتو  على وحدات وراثية وهيفيةع

 على أّن  عإجراء عمليات حبوث وتطوير على الرتكيبة الوراثية و/أو الكيميائية احليويـة للمـوارد الوراثيـةا مبـا يف للـك      

 وبالتـالي فـإنّ   .43مـن اتفاقيـة التنـّوع البيولـوجيع     2من خالل تطبيق التكنولوجيا احليوية على النحو احملّدد يف املـادة  

شرو  بروتوكول نازويا للحصول على املوارد تنطبق على احلصول على أّية مواد لات أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي 

أو أ  أصل اخر حتتو  على وحدات وراثية وهيفية ولات قيمة فعليـة أو حمتملـةا ذزـراا إجـراء عمليـات حبـوث       

 مبا يف للك من خالل التكنولوجيا احليوية.  وتطوير على تركيبتها الوراثية و/أو الكيميائية احليويةا

 

وتلحظ عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهـا أّنـ  إلا كانـت التـدابري اخلاصـة بهـا تقتصـر علـى معنـى           -29

 عاالستخدامع الوارد انفًا فإّنها لـن تنطبـق علـى بعـا االسـتخدامات النمولجيـة للمـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـةا           

زراعة البذور واالستخدام الالحق للمحاصيل ذزراا االستهالك الب ر . إالت أّن عناصر احلصـول علـى املـوارد     من قبيل

                                        
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 30الفقرة   41
 من اتفاقية التنّوع البيولوجي.  2من بروتوكول نازويا واملادة  2املادة   42
 )ج( من بروتوكول نازويا. 2املادة   43
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وتقاسم منافعها ت ّدد أيضًا على أّن عاذن طة اذخر  اليت جتر  بانتظام يف جمال املوارد الوراثية للزذية والئراعة هي 

 ن طة وفقًا لعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها: . وت مل هذه اذ44أكثر صعوبة لناحية التصنيفع
 

     مـن قبـل مـئارعني أو جمتمعـات مـئارعنيا      علـى سـبيل املثـال    اختيار املوارد الوراثيـة النباتيـة واستنسـاخها 

 على أساآ الصفات املظهرية من دون أية أساليب وراثية؛ 

   تربية اذمساك ذزراا إنتاج اذمساك لالستهالك الب ر ا ويف الوقت عين ا انتقاء اذمساك وتدجينها فعليًا؛ 

       اختبارات املن أ على أشجار الاابات اليت تساعد على حتديد مصادر البذور اذفضـل تكّيفـًا مـع هـروف موقـع

  ؛احليوانات يف الوقت نفس حمّدد للئراعةا ذزراا إعادة الت جري وإنتاج اذخ اب وتربية 

  الثريان املاحنة للسائل املنو  واختيار لريـة لإلكثـار حـني يكـون الاـرا مـن للـك التحسـني الـوراثي          اختيار

 للقطعان وكذلك إنتاج اذلبان واللحوم.  

 

ملـوارد  عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أّن  جيـر  تصـميم وتطـوير وحتسـني العديـد مـن ا       ت ري -30

الوراثية للزذية والئراعة من خالل استخدامها املستمر يف اإلنتاج الئراعي. وحني تتالزم عمليـات عالبحـوث والتطـويرع    

 واإلنتاج الئراعيا فإّن  قد يكـون مـن الصـعب التمييـئ بـني أن ـطة البحـوث والتطـوير الـيت ت ـملها تـدابري احلصـول             

ن طة املتصلة بإنتاج احملاصيل الئراعية ذزراا البيع واالسـتهالك الب ـر    على املوارد وتقاسم منافعها من جهةا واذ

اليت ال تعتئم قوانني احلصول على املوارد وتقاسم منافعها معاجلة الكثري منها من جهة أخر . وت ّدد العناصر صـراحة  

بري الوطنيـة للحصـول علـى املـوارد     على أّن توفري مئيد من التوجيهات الفنية ب أن هذه املسألة مهم لتيسري تنفيـذ التـدا  

 .45وتقاسم منافعها

 

منافعهاا قد يكون من املفيد  وملواصلة إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم -31

إسداء توجيهات ب ـأن اذن ـطة املعنيـة حتديـدًا بالقطـاع الفرعـي الـيت متّثـل عاسـتخدامًاع للمـوارد الوراثيـة للزذيـة             

وقد يكون باإلمكان استخالص هذه التوجيهات من التدابري الوطنيـة اخلاصـة باحلصـول علـى املـوارد وتقاسـم       والئراعة. 

وقد ترزب جمموعة العمـلا ضـمن جمـال اختصاصـهاا يف حتديـد      ب البلدان على مستو  التنفيذ. منافعها أو من جتار

 االســتخدامات النمولجيــة للمــوارد الوراثيــة للزذيــة والئراعــةا ومناق ــة مــا إلا كــان ميكــن اعتبارهــا عاســتخدامًاعا   

للموارد الوراثيـةا مبـا يف للـك مـن خـالل      أ  عمليات البحوث والتطوير على الرتكيبة الوراثية و/أو الكيميائية احليوية 

 تطبيق التكنولوجيا احليوية. وقد تود جمموعة العمل أيضًا أن ت ري إىل مد  تـراب  أن ـطة البحـوث والتطـوير باإلنتـاج      

يف قطاعها الفرعي. وعلى أساآ عاالستخدامات املئدوجةع النمولجية للموارد الوراثية اليت ّحـّددتا وصـلتها العمليـةا    

أن ترتئي جمموعة العمل وضع تصنيف الستخدامات املوارد الوراثية للزذية والئراعةا أو أن تقرتح علـى اتيئـة    ميكن

                                        
 .عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهامن  48-47 الفقرتان  44

  احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.من عناصر  48 الفقرة  45
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مباشرة وضع هذا التصنيفا بارا مساعدة صانعي السياسات والقرارات يف إعداد وتنفيذ تدابري احلصـول علـى املـوارد    

 وتقاسم منافعها.   

 

 بلدان املن أ

 

وتلحظ عادة تدابري احلصول على املـوارد وتقاسـم منافعهـا أّن النفـال إىل املـوارد الوراثيـة ذزـراا اسـتخدامها          -32

من اتفاقيـة التنـّوع البيولـوجي بلـد املن ـأ       2يتطلتب املوافقة املسبقة واملستنرية للبلد املن أ للموارد الوراثية. وحتّدد املادة 

ع بأنهـا هـروف   املواقـع الطبيعيـة  تعـرف هـروف ع  ارد الوراثية يف مواقعهـا الطبيعيـة. و  على أّن  البلد الذ  ميلك تلك املو

ــواع املستأنســة أو املســتئرعةا      ــة اذن ــةا ويف حال ــل الطبيعي ــة واملوائ ــنظم اإليكولوجي ــة ضــمن ال ــوارد الوراثي  تواجــد امل

 يف احمليطات اليت اكتسبت فيها صفاتها املميئة. 

 

املوارد وتقاسم منافعها إىل أّن  يف حالة الكثري من املوارد الوراثية للزذية والئراعةا وت ري عناصر احلصول على  -33

قد يكون من الصعوبة مبكان حتديد بلد املن أ بصورة مؤكتدة. ومّت تبادل العديد من املوارد الوراثية على نطاق واسـع بـني   

قـد سـاهم العديـد مـن أصـحاب      يف أزلـب اذحيـان. و  اذقاليم والبلدان واجملتمعات احمللية لفـرتات طويلـة مـن الـئمن     

نا يف تطـوير املـوارد الوراثيـة    ون واملربـ ون والباحثون واجملتمعات احمللية واملئارعواملصلحةا مبا يف للك السكان اذصلي

ها علـى  احلصول على املوارد وتقاسم منافعللزذية والئراعةا يف أماكن تختلفة ويف مراحل زمنية تختلفة. وت ّدد عناصر 

أّن صيانة املوارد الوراثية للزذية والئراعية وتطّورها يعتمد على التدّخل الب ـر  املسـتمرا وأّن اسـتخدامها املسـتدام يف     

احلصول على املـوارد وتقاسـم منافعهـا    تدابري . وبالتالي ينباي أن تكون 46أعمال البحوث والتطوير واإلنتاج مهم لصونها

 ليت ّيحّدد يف ضوئها أّن املورد الوراثي مستقدم من البلد الذ  تنطبق علي  التدابري. واضحة بالنسبة إىل الظروف ا

 

بلد املن أ الصحيح للمورد الوراثي بالقدر نفس  من اذهميـة بالنسـبة إىل البلـدان كمـا إىل املـتلقني       حتديدويتسم  -34

واملستخدمني احملتملني للموارد الوراثية. وينباـي أن يكـون التصـريح بالعمـل واضـحًا للبلـد املـوّرد وملسـتخدمي املـوارد          

ل على مئيد من التوجيهات من جانب جمموعة العمل للنظـر  الوراثية على السواء. وبالتالي قد يكون من اجملد  احلصو

يف ما ميكن أن تعني  عالسمات املمّيئةع ملورد وراثي يساهم تطّوره يف حميطات بلـد معـّين يف اعتبـار البلـد وفقـًا للتعريـف       

ل علـى املـوارد وتقاسـم    أعاله عالبلد املن أع للمورد الوراثي. وميكن أن تستند هذه التوجيهات إىل التدابري الوطنية للحصو

 منافعهاا وجتارب التنفيذ يف البلدان ورمبا إىل نظم قانونية أخر  تستخدم مفهوم التمايئ. 

 

  

                                        
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 35الفقرة   46
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 املوارد الوراثية اليت متلكها اجملتمعات اذصلية واحمللية

 

 ويقتضـي بروتوكـول نازويـا    ميكن أن تكون املوارد الوراثية للزذية والئراعة حبوزة جمتمعات أصـلية وحمليـة.    -35

من اذطرافا يف هذه احلاالتا اعال تدابري مبقتضى القانون احملليا وعلى النحو املناسبا ترمي إىل ضمان احلصـول  

على املوافقة املسبقة املستنرية أو موافقة اجملتمعات اذصلية واحمللية وم اركتها يف احلصول على املوارد الوراثية حيثمـا  

 .47كّرآ يف منح احلصول على هذه املوارديسود احلق امل

 

وت ري عناصر احلصول على املوارد وتقاسـم منافعهـا إىل أّنـ  ينباـي أن تتنـاول التـدابري كيفيـة احلصـول علـى           -36

املوافقة املسبقة املستنرية أو موافقة اجملتمعات اذصلية واحمللية وم ـاركتهاا مـع اذخـذ يف االعتبـار القـوانني العرفيـة       

وملواصلة وضـع عناصـر معنيـة     .48والربوتوكوالت واإلجراءات اجملتمعية للمجتمعات اذصلية واحملليةا حسب االقتضاء

حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاا قد يكون من املفيد توفر دليـل حيـّدد اخليـارات املختلفـة     

قة واملستنرية أو موافقة اجملتمعات اذصلية واحمللية وم اركتها يف تختلف بالنسبة إىل كيفية احلصول على املوافقة املسب

القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للزذية والئراعة. وميكن أن ترتكئ هذه اخليارات على التجارب القطريـةا والقـوانني   

  العرفيةا والربوتوكوالت واإلجراءات اجملتمعية.

 

 املرتبطة باملوارد الوراثية للزذية والئراعة احلصول على املعارف التقليدية

 

يتعّين على كل طرفا مبوجب بروتوكول نازوياا ووفقًا للقانون احملليا اعـال التـدابريا حسـب االقتضـاءا      -37

 بهدف ضمان احلصول على املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثيـةا مـع احلصـول علـى املوافقـة املسـبقة واملسـتنرية        

موافقة اجملتمعات اذصلية واحمللية اليت متتلك مثل هذه املعارف التقليدية وم اركتهاا ووضع ال رو  املتفـق عليهـا    أو

 د وتقاسـم منافعهـا إىل أّن هـذه ال ـرو  تنطبـق علـى احلصـول        ر. وت ـري عناصـر احلصـول علـى املـوا     49بصورة متبادلـة 

 .50عئل عما إلا كانت املوارد الوراثية متاحة يف الوقت نفس على املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية مب

 

ووفقًا للعناصرا قد يكون من الالزم احلصول على مئيـد مـن التوجيهـات ب ـأن كيفيـة احلصـول علـى املوافقـة          -38

موعـة  . واسـتجابًة لـذلك ولطلـب اتيئـة مـن جم     51املسبقة واملستنرية أو موافقة اجملتمعات اذصلية واحمللية وم اركتها

العمل مواصلة إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاا قـد ترزـب جمموعـة    

العمل يف توفري التوجيهات ب أن هذه املسألةا مع اذخـذ يف االعتبـار أّنـ  يف حالـة املعـارف التقليديـة املتصـلة بـاملوارد         

                                        
 من بروتوكول نازويا.  2-6املادة   47
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 41الفقرة   48
 من بروتوكول نازويا.  7املادة   49
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 63الفقرة   50
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 64الفقرة   51
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اسم عادة جمتمعات عديدة معظم املعارفا وميكن لتدابري احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم     الوراثية للزذية والئراعةا تتق

منافعها أن توّضح كيف ميكن احلصول على موافقات صاحلة بالكامل يف هذه احلالة. ويف هذا السياقا قد تـود جمموعـة   

زريها من املبادرات املالئمـة لضـمان   مب روع اخلطو  التوجيهية الطوعية لوضع اآلليات والت ريعات أو العمل أخذ العلم 

احمللية للحصول علـى معارفهـاا   اجملتمعات اذصلية و ال عوب [أو موافقة وم اركة]واملسبقة واملستنرية  [احلرة]املوافقة

وابتكاراتها وضارساتهاا والتقاسم العادل واملنصف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدام وتطبيـق هـذه املعـارف واالبتكـارات         

واملمارسات يف ما  ص صـون التنـّوع البيولـوجي واسـتخدام  املسـتداما ولإلبـالل عـن التملتـك زـري امل ـروع للمعـارف            

) ( 8و ما أوصت جمموعة العمل املخصصة املفتوحة العضوية لفرتة ما بني الـدورات املعنيـة باملـادة    وهالتقليدية ومنع ا 

وأحكام اتفاقية التنّوع البيولوجي لات الصلةا بأن يعتمده مـؤمتر اذطـراف يف اتفاقيـة التنـّوع البيولـوجيا يف اجتماعـ        

 . 201652الثالث ع ر الذ  سينعقد يف ديسمرب/كانون اذّول 

 

 جراءات التصريحإ

 

تلحظ عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وجود اختالفات عديدة يف إجراءات التصريح للحصـول علـى    -39

. وبالتالي قد ترزب احلكومات يف حبث حماسن ومساوئ اإلجراءات املتباينة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد 53املوارد

 اا املختلفة اليت ميكن استخدام املوارد من أجلها.  الوراثية للزذية والئراعةا واذزر

 

وتبحث عناصر احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا االعفـاءات مـن شـر  احلصـول علـى املوافقـة املسـبقة              -40

واملستنريةا مثاًل ذزراا البحوث التصنيفية أو تبادل املوارد الوراثية للزذية والئراعة بني صـاار املـئارعني. إضـافة إىل    

ءات التصــريحا مــن قبيــل إجــراءات تســريع املعــامالت للـكا تــأتي علــى لكــر جمموعــة مــن اذنــواع املختلفـة إلجــرا  

لالستخدامات احملددة للموارد الوراثية. وبهدف مواصلة إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطـاع الفرعـي للحصـول علـى     

سـتنريةا  املوارد وتقاسم منافعهاا قد ترزب جمموعة العمل يف مناق ة شرو  القطاع الفرعي املتصـلة باملوافقـة املسـبقة وامل   

وال رو  املتفق عليها بصورة متبادلةا والتفكتر بإجراءات التصريح والطرائـق املالئمـة علـى حنـو خـاص لـبعا أنـواع أو        

استخدامات املوارد الوراثية للزذية والئراعة. وحني يتاّير االستخدام املقصود ملورد وراثـي بعـد مـنح إمكانيـة احلصـول      

شر  للتفاوا )إعادة التفاوا( على املوافقة املسبقة واملسـتنرية وال ـرو  املتفـق     علي ا قد تنص إجراءات التصريح على

 عليها بصورة متبادلة.  
 

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع (3)
 

العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثيـة أحـد املكّونـات الرئيسـية لتـدابري       التقاسم كتل ي -41

احلصـول علـى   وت ـري عناصـر   ملوارد وتقاسم منافعها. وقد ت مل هذه املنافع منافع نقديـة وزـري نقديـة.    احلصول على ا

املوارد وتقاسم منافعها إىل بروتوكول نازوياا الذ  يقتضي تقاسم املنافع الناشئة عن اسـتخدام املـوارد الوراثيـةا وكـذلك     

                                        
52  UNEP/CBD/WG8J/REC/9/1 (09-https://www.cbd.int/recommendations/wg8j/?m=wg8j). 

 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.  62-53الفقرات   53

https://www.cbd.int/recommendations/wg8j/?m=wg8j-09
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ة مع الطرف الذ  يقّدم هذه املـوارد ويكـون بلـد من ـأ هـذه      بطريقة عادلة ومنصف التطبيقات الالحقة والتسويق التجار 

املواردا أو الطرف الذ  اكتسب املوارد الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي. وينباي أن يـتّم تقاسـم املنـافع طبقـًا     

 لل رو  املتفق عليها بصورة متبادلة. 
 

 معايري تقاسم املنافع
 
املوارد وتقاسم منافعها إىل أّن املفاوضات الثنائية على أساآ فراد  احلـاالت ب ـأن   ت ري عناصر احلصول على  -42

ال رو  املتفق عليها بصورة متبادلة للموارد الوراثية للزذية والئراعةا قد تنطو  على تكاليف أكرب للمعامالت وبالتـالي  

اعة ومستخدموها يف االعتماد على شـرو  تعاقديـة   لذلكا قد يرزب مئودو املوارد الوراثية للزذية والئرلن تكون عملية. 

منولجيةا ومدونات سلوكا وخطو  توجيهيةا وأفضل املمارسات و/أو املعايري املوضوعة لقطـاعهم أو قطـاعهم الفرعـي.    

 االتفاق املوحد لنقل املواد الذ  وضع يف إطار املعاهدةا والـذ  ي ـمل أحكامـًا موحـّدة ب ـأن     وت ري العناصر صراحًة إىل 

  54تقاسم املنافع

 

وقد ترزب جمموعة العملا اخذًة يف االعتبار طلب اتيئة منها مواصلة إعداد العناصر املعنيـة حتديـدًا بالقطـاع     -43

الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاا يف حبث إمكانية التوصية بوضع اليات أو بنـود منولجيـة لتقاسـم املنـافع     

 الفرعي.   املستخلصة من استخدام املوارد الوراثية يف قطاعها
 

 تقاسم املنافع لعمليات االبتكار املتئايدة
 
عملية االبتكار بالنسبة إىل العديد من املوارد الوراثية للزذية والئراعةا ال سّيما املوارد الوراثية النباتيـة   عادةتعترب  -44

واحليوانيةا كما أبرزت عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا لات طبيعة تدرجيية وقائمة على مساهمات تختلـف  

لفـة. وال ّتسـتخرج معظـم املنتجـات مـن مـورد وراثـي فـرد ا بـل مـن           السكان يف أماكن تختلفة ويف حمطـات زمنيـة تخت  

مساهمات موارد وراثية متعددة يف مراحل تختلفة. وبالتالي تبحث عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهـا يف إمكانيـة   

الوراثية للزذية والئراعةا مبـا   ما ي كتل حتديًا رئيسيًا ملعظم القطاعات الفرعية للمواردتقاسم املنافع مع املستفيد املناسب ع

. وعلـص العناصـر إىل أّنـ     55عيف للك املوارد الوراثية املائية واحلرجيةا حيث تضطلع التكنولوجيات بدور متئايد اذهميـة 

حسب درجة مساهمة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطـة بهـا يف املنـتج النهـائيا قـد يكـون مـن الصـعب حتديـد          

 م العادل واملنصف للمنافع مع تختلف البلدان واجملتمعات اذصلية واحمللية اليت قّدمت مساهمات.  التقاس

 

الستيعاب الطبيعة التدرجييـة لعمليـة االبتكـار النمولجيـة لكـثري مـن املـوارد الوراثيـة         وتتوفتر خيارات متنّوعة  -45

للزذية والئراعةا مبا يف للك: جتميع املنافع يف صندوق لتقاسم املنـافع وصـرف اذمـوال مبـا يتماشـى مـع السياسـات        

                                        
 من عناصر احلصول على املنافع وتقاسم منافعها.  68الفقرة   54
 من عناصر احلصول على املنافع وتقاسم منافعها.  70الفقرة   55



CGRFA/WG- PGR-8/16/5 16 

 

. وت ري العناصر أيضـًا إىل العمليـة   57وث؛ وتقاسم املنافع من خالل شراكات يف جمال البح56ومعايري اإلنفاق املتفق عليها

 للنظر يف احلاجـة إىل اليـة عامليـة لتقاسـم املنـافع والطرائـق اخلاصـة بهـا بالنسـبة           58املستمرة مبوجب بروتوكول نازويا

 ة إىل املوارد الوراثية اليت تظهر يف احلاالت العابرة للحدود أو اليت ال ميكـن مـن أجلـها مـنح املوافقـة املسـبقة واملسـتنري       

 . وقد تود جمموعة العمل حبث خيارات تقاسم املنافع اليت تتالءم مع خصوصيات قطاعها الفرعي. 59أو احلصول عليها

 

تقاسم املنافع للموارد الوراثية للزذية والئراعة اليت مّت احلصول عليها ما قبل اتفاقية التنّوع 

 االبيولوجي/بروتوكول نازوي

 

تدور مناق ة دولية ب أن إمكان االلتئامات الوطنية لتقاسم املنافع تاطية املوارد الوراثية اليت مّت احلصول عليها  -46

واستخدامها )للمرة اذوىل أو على أساآ مستمر( قبل دخول اتفاقية التنّوع البيولوجي/بروتوكول نازويا حّيئ التنفيذ. 

نع أطراف  من تطبيق تدابريهم الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بروتوكول نازويا ال ميوتوّضح العناصر أّن 

الستخدامات املوارد الوراثية اليت تقع خارج نطاق الربوتوكول أو احلصول عليهاا ما ط يكن هناك قواعد خبالف للك. 

 ه املواردا ال يتطلتب الربوتوكول زري أّن عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تلحظ أيضًا أّن  بالنسبة إىل هذ

ا وأّن  بالنظر إىل أّن معظم البلدان تستخدم املوارد الوراثية 60من اذطراف اعال تدابري االمتثال لالستخدام يف البلد

للزذية والئراعة اليت ن أت يف بلدان أخر ا فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تاطي املوارد 

ية للزذية والئراعة اليت مت احلصول عليها سابقًاا قد تؤد  إىل شكوك كبرية يف ما يتعلق بوضع هذه املواردا الوراث

واذهم من للكا قد تثب  ب دة املستخدمني احملتملني عن استخدام هذه املوارد الوراثية للزذية والئراعة ذزراا 

 . 61البحوث والتطوير

 

التوصية بأن يولي استعراا الصكوك القائمة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وقد ترزب جمموعة العمل يف  -47

واثارها على املوارد الوراثية للزذية والئراعةا اليت نّصت علي  الدورة العادية السابعة ع رة للهيئةا يف إطار مواصلة 

م منافعهاا عناية خاصة آلثار تدابري احلصول إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاس

اليت مت احلصول عليها سابقًا بالنسبة إىل على املوارد وتقاسم منافعها اليت تنطبق على املوارد الوراثية للزذية والئراعة 

 استخدام هذه املوارد وتبادتا. 

 

 

                                        
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 71الفقرة   56
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 74الفقرة   57
58  https://www.cbd.int/abs/bfmechanism.shtml. 
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 75الفقرة   59
 منافعها.من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم  33 الفقرة  60
  من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 33 الفقرة  61
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 االمتثال (4)

 

احلصول على املوارد وتقاسـم منافعهـا بعـا التوضـيحات يف مـا يتعلتـق بـاذنواع املختلفـة لتـدابري           عناصرتوفتر  -48

 االمتثال يف جمال احلصول على املوارد وتقاسـم منافعهـا. وقـد تعـاجل االمتثـال )امتثـال اذطـراف املتعاقـدة( لصـك مـاا           

الوراثية أو املعارف التقليدية وفقًا لل رو  املتفـق عليهـا   من قبيل املعاهدة أو بروتوكول نازوياا وامتثال مستخدمي املوارد 

بصورة متبادلةا أو امتثال مسـتخدمي املـوارد الوراثيـة واملعـارف التقليديـة املتصـلة بهـا للت ـريعات احملليـة اخلاصـة           

الا يتطلتـب بروتوكـول   باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف البلد املوّرد. وبالنسبة إىل النوع الثالث مـن أنـواع االمتثـ   

نازويا من كّل طرف اعال التدابري الت ريعية أو اإلدارية أو السياساتية املالئمة والفّعالة واملتناسبة لضمان احلصول علـى  

املوارد الوراثية/املعارف التقليدية اليت استخدمت ضمن واليت  طبقًا للموافقة املسـبقة واملسـتنريةا ووضـع ال ـرو  املتفـق      

صورة متبادلةا على النحو املطلوب يف الت ريعات اخلاصـة باحلصـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا أو ال ـرو         عليها ب

. ويتعّين علـى اذطـراف يف بروتوكـول نازويـا أن تتخـذ أيضـًا تـدابري ملعاجلـة عـدم االمتثـال           62التنظيمية للطرف اآلخر

تتخـذ اذطـراف   ولـدعم االمتثـالا ينباـي كـذلك أن      .63مـة لالستخدام يف البلـد والتعـاون يف حـاالت االنتهاكـات املئعو    

االقتضاءا تدابري لرصد وتعئيئ ال فافية ب أن اسـتخدام املـوارد الوراثيـةا مبـا يف للـك تعـيني نقطـة         املتعاقدةا حسب 

تتبـع   وجتدر اإلشارة إىل أن  مبوجب املعاهدةا يتاح احلصول على املوارد بسـرعة وبـدون احلاجـة إىل    .64تفتي  أو أكثر

 .65كل جمموعة فردية على حدة

 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أّن تدبري االمتثـال يطـرح حتـديًا لقطـاع اذزذيـة والئراعـةا        عناصروتر   -49

حيث ال يلّم املسـتخدم بوضـع احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا بالنسـبة إىل املـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـة             

لـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا بالنسـبة إىل املـوارد       املستخدمة يف الرتبية. وقد يكون اللبس الذ  يكتنف وضـع احلصـول ع  

الوراثية للزذية والئراعة عاماًل مثبطًا يردع أصحاب املصلحة عن حتسني هذه املوارد الوراثية. وبالتاليا تدعو العناصـر  

عية باالسـتناد  حلول متميئة تذه امل كلةا مبا يف للك من خالل دعم وضع املعايري القطاعية الفراحلكومات إىل النظر يف 

 إىل أفضل املمارسات احلاليةا من قبيل إعفاء املربنيا أو إجياد حلول متعددة اذطراف. 

 

 نطاق وعالقة القواعد املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي (5)

 

من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها توجيهات مفّصـلة ب ـأن وضـع وتكييـف وتنفيـذ       3يوفتر القسم  -50

تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وت مل اخلطوات املختلفة اليت قد ترزـب احلكومـات يف اعالهـا: تقيـيم     

 صـحاب املصـلحة لو  الصـلة الـذين ميلكـون      القطاعات الفرعية املعنية باملوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـةا وحتديـد أ    

                                        
 من بروتوكول نازويا. 1-16؛ 1-15 املادتان  62

 .من بروتوكول نازويا 3-16و 2-16؛ 3-15؛ 2-15 املواد  63

 من بروتوكول نازويا. 17 املادة  64

 . )ب( من املعاهدة3-12 املادة  65
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أو يوفرون أو يستخدمون املوارد الوراثية للزذية والئراعـة والت ـاور معهـم؛ حبـث وتقيـيم تختلـف اخليـارات لتـدابري         

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ إدماج تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف السياسـات واالسـرتاتيجيات   

ع نطاقًا للمن الاذائي والتنمية الئراعية املستدامة؛ إدماج تنفيذ تدابري احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـا يف      اذوس

امل هد املؤسسي؛ تعميم تدابري احلصول على املـوارد وتقاسـم منافعهـا علـى املـوّردين واملسـتخدمني احملـتملني للمـوارد         

 ورصدها.  66ابق لكفاءة وأثر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاالوراثية للزذية والئراعة؛ وإجراء تقييم س

 

تبعات نطاق قواعـد احلصـول علـى املـوارد     ل ال تفصيليااحلصول على املوارد وتقاسم منافعها حتلي وتلحظ عناصر -51

. وينباي أن تكـون  67اق الئمأوتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية للزذية والئراعةا مبا يف للك موضوعها والنط

قواعد احلصول على املوارد وتقاسم منافعها )للقطاعات الفرعية( للموارد الوراثية للزذية والئراعة واضحة لناحية املـوارد  

الوراثية واالستخدامات اليت تنطبق عليها. ومبوجب النظام املتعدد اذطراف للمعاهدةا ينباي على سبيل املثال أن ّتمنح 

نية احلصول على املوارد فق  من أجل استخدامها وصونها ذزراا البحوث والرتبيـة والتـدريب يف جمـال اذزذيـة     إمكا

والئراعةا إلا كانت هذه اذزراا ال ت مل استخدامات كيميائية وصيدلية و/أو استخدامات أخر  صناعية زري زذائية 

 بالقطـاع الفرعـي للحصـول علـى املـوارد وتقاسـم منافعهـاا         وبارا مواصلة وضع العناصر املعنية حتديدًا .68وزري علفية

قد ترزب جمموعة العملا على حنو خاصا يف معاجلة نطاق تطبيق عناصر معنيـة حتديـدًا بالقطـاع الفرعـي للحصـول      

 على املوارد وتقاسم منافعهاا وعالقتها بقواعد أخر  للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. 

 

 امللتمسة التوجيهات -رابعًا
 

قد توّد جمموعة العمل توفري توجيهات ورفع توصيات لفريق اخلرباء واتيئـة املعنـيني باحلصـول علـى املـوارد       -52

 الفرعيا مبا يف للك بالنسبة إىل:وتقاسم منافعها لقطاعها 
 

          وضع عناصر إضافية للحصول على املوارد وتقاسـم منافعهـاا مبـا يف للـك بنـود تعاقديـة منولجيـة أو مـدّونات

سلوكا وخطو  توجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري للقطاع الفرعيا حبيث تعاجل احلصـول علـى املـوارد    

ن استخدام املوارد الوراثيةا مبا فيها املـوارد  الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بهاا وتقاسم املنافع الناشئة ع

الوراثية اليت متلكها اجملتمعات اذصلية واحملليةا وتلك الناشئة عـن املعـارف التقليديـة املتصـلة بهـا والـيت       

 متلكها اجملتمعات اذصلية واحمللية؛  

 قاسم منافعهاا وعالقتهـا بقواعـد   نطاق العناصر احملتملة املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وت

 أخر  للحصول على املوارد وتقاسم منافعها؛  

                                        
 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. من 15 الفقرة  66

 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.من  15 الفقرة  67

  )أ( من املعاهدة.3-12 املادة  68
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     اخلصوصيات اإلدارية للقطاع الفرعي وكيفية إبرازها يف ترتيبات احلوكمة والرتتيبات املؤسسـية للحصـول علـى

 املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل القطاع الفرعي؛ 

 الئراعـة املعنيـة حتديـدًا بالقطـاع الفرعـي أو اسـتخداماتها النمولجيـة يف        استخدامات املوارد الوراثية للزذية و

القطاعا وتصنيفها احملتمل بوصفها عاسـتخدامًا للمـوارد الوراثيـةع علـى النحـو احملـّدد يف بروتوكـول نازويـا         

 والتبعات العملية اليت ميكن أن تنجم عن هذا التصنيف؛  

 ة والئراعة اليت ميكن عادة أن تعترب عمسات ضّيئةع وأن جتعل بالتالي السمات احملددة للموارد الوراثية للزذي

 من البلد حيث اكتسبت املوارد هذه السمات عالبلد املن أع للموارد الوراثية للزذية والئراعة؛ 

          احتمال إعداد دليل للخيارات ب أن كيفيـة احلصـول علـى املوافقـة املسـبقة واملسـتنرية أو موافقـة اجملتمعـات

صلية واحمللية وم اركتها يف حال كانـت متلـك املـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـةا حـني حتظـى بـاحلق          اذ

 املكّرآ يف منح إمكانية احلصول على هذه املوارد؛ 

  التعديالت احملتملة على إجراءات التصريح اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا مبا يعكس السمات

ة للقطاع الفرعيا من قبيـل اإلعفـاءات أو االمتيـازات )السـتخدامات حمـددة( للمـوارد       أو االحتياجات اخلاص

الوراثيةا من قبيل البحوث التصنيفيةا وتبادل املـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـة بـني صـاار املـئارعنيا أو        

 ذزراا البحوث والتطوير يف جمال اذزذية والئراعة على سبيل املثال؛ 

 و  توجيهية ب أن كيفيـة احلصـول علـى املوافقـة املسـبقة واملسـتنرية أو موافقـة اجملتمعـات         إمكانية وضع خط

اذصلية واحمللية وم اركتهاا يف حال مّت احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية اليت متلكها 

الـذ  جيـر  إعـداده يف إطـار      اجملتمعات اذصلية واحملليةا مع مراعاة م روع اخلطو  التوجيهيـة الطوعيـة  

 اتفاقية التنّوع البيولوجي؛ 

    جدو  خيارات تقاسم املنافع ب كل يعكس عملية االبتكار يف القطاع الفرعي بقدر ما هو تدرجييا مبـا يف للـك

جتميع املنافع يف صندوق لتقاسم املنافع وصرف اذمـوال مبـا يتماشـى مـع السياسـات ومعـايري اإلنفـاق املتفـق         

 وتقاسم املنافع من خالل شراكات يف جمال البحوث؛ عليهاا 

      استعراا الصكوك القائمة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وأثرها على املـوارد الوراثيـة للزذيـة والئراعـة

اليت نصت عليها الدورة العادية السابعة ع رة للهيئةا مبا يف للك أثر تـدابري احلصـول علـى املـوارد وتقاسـم      

اليت تنطبق على املوارد الوراثية للزذية والئراعة اليت مّت احلصول عليهـا سـابقًا علـى اسـتخدام هـذه      منافعها 

 املوارد وتبادتا؛ 

  :املوارد الوراثية النباتية للزذية والئراعةا مبا يتصل بوالية جمموعة العملا وقد ترزب يف التوصية مبا يلي 

o     أن تواصل أمانتا اتيئة واجلهاز الرئاسي للمعاهدة توطيد التعاون من أجل تعئيـئ االتسـاق يف جهـود

 وضع وتنفيذ برامج عمل اجلهازين على التواليا يف ما يتعلتق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 

o      ة للمـوارد الوراثيـة   أن جتّدد اتيئة دعوتها إىل اجلهاز الرئاسـي للهيئـةا يف معـرا إدارتـ  املسـتمر

النباتية للزذية والئراعةا ملواصلة التنسيق على حنو وثيق مع اتيئة بهدف معاجلة السمات املميـئة  

واالستخدامات احملددة للموارد الوراثية النباتية للزذية والئراعة بطريقة تكميليةا ال سـّيما يف ضـوء   

ى املستويني الوطأ والدولي معًاا مع اذخذ يف وضع تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعهاا عل
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االعتبار اذن طة والعمليات املستمرة مبوجب املعاهدةا مبا يف للك العملية الراهنة لتعئيئ عمل النظـام  

املتعــدد اذطــراف والتعــاون اجلــار  لــدعم التنفيــذ املتســق للمعاهــدةا واتفاقيــة التنــّوع البيولــوجيا 

 وبروتوكول نازويا؛ 

o دعو اتيئة اجلهاز الرئاسي إىل تئويد اتيئة يف فرتات منتظمة مبعلومات ب أن العمليـة الراميـة   وأن ت

 إىل تعئيئ النظام املتعدد اذطراف بارا تفاد  ازدواجية اجلهود. 


