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 مقّدمة   -أّواًل

 

 شّكلت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورتها العادية الرابعة عشرة املنعقدة  -1

، فريقًا من خرباء فنيني وقانونيني بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها )فريق 2013يف أبريل/نيسان 

اخلرباء(. وشارك فريق اخلرباء، مبوجب التفويض املسند إليه من اهليئة، يف األجزاء ذات الصلة من اجتماعات 

ح مناقشاتها بشأن احلصول على املوارد جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية )جمموعات العمل(، وساهم يف توضي

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

 

لتيسري  مشروع العناصر واستنادًا إىل جمموعة من الدراسات والتقارير وغريها من املدخالت، أعّد فريق اخلرباء  -2

املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية التنفيذ احمللي للحصول على 

 . ومشلت املواد 1)عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها( ووافق على رفعها إىل اهليئة لكي تنظر فيها والزراعة

 اليت أتيحت إىل فريق اخلرباء واهليئة: 
 

  ؛2جمموعات العمل التابعة للهيئةاملدخالت الواردة من  -

ة - ة 3دراسات تضمنت معلومات أساسية بشأن استخدام وتقاسم املوارد الوراثية املائي  4واحليواني

 ؛ 7وبشأن عوامل املكافحة البيولوجية لألغذية والزراعة 6وامليكروبية 5واحلرجية

 ؛ 8نتائج احلوار املتعدد أصحاب املصلحة -

الشروط اليت ترعى تقاسم واستخدام موارد وراثية حمددة لألغذية إسهامات احلكومة اليت تصف  -

 ؛9والزراعة

إسهامات أصحاب املصلحة بشأن مدّونات السلوك الطوعية، واخلطوط التوجيهية، وأفضل املمارسات،  -

د الفرعية للموار اتو/أو املعايري املتعّلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل مجيع القطاع

 ؛ 10الوراثية لألغذية والزراعة

                                        
 . CGRFA-15/15/Inf.12و CGRFA-15/15/Inf.11الوثيقتان   1

  .45-40 الفقرات CGRFA-15/15/14والوثيقة  36-30 الفقرات CGRFA-15/15/12 والوثيقة 25 -19 لفقراتا CGRFA-15/15/9ر الوثيقة انظ  2

 . 45ورقة الدراسة ذات املعلومات األساسية رقم   3
 .43ورقة الدراسة ذات املعلومات األساسية رقم   4
 . 44ورقة الدراسة ذات املعلومات األساسية رقم   5
 . 46ورقة الدراسة ذات املعلومات األساسية رقم   6
 . 47ورقة الدراسة ذات املعلومات األساسية رقم   7
 . 59ورقة الدراسة ذات املعلومات األساسية رقم   8
 .CGRFA-15/15/Inf.14الوثيقة   9

 .CGRFA-15/15/Inf.13 Add.1و CGRFA-15/15/Inf.13الوثيقتان   10
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 .11للسمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعةواملالحظات التفسريية  -

 

بالعناصر لتيسري ، 2015ورّحبت اهليئة، يف دورتها العادية اخلامسة عشرة املنعقدة يف يناير/كانون الثاني  -3

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية  احملليالتنفيذ 

، ودعت املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة إىل أن يلفت 12)عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها(والزراعة 

عة، يف دورته التاسعة والثالثني املنعقدة يف يونيو/حزيران . ورّحب مؤمتر منظمة األغذية والزرا13عناية املؤمتر إليها

، بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ودعا األعضاء إىل حبثها واستخدامها حسبما هو مالئم. وأخذ 2015

تقاسم العادل املؤمتر علمًا كذلك بالتكامل بني عمل اهليئة وبروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد الوراثية، وال

واملنصف للمنافع النامجة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول ناغويا(، يف ما يتعّلق باحلصول 

 .14على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

 

الفنية احلكومية الدولية وطلبت أيضًا اهليئة إىل جمموعات العمل التابعة هلا، مبا يف ذلك جمموعة العمل  -4

 إعداداملعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة اليت ُشّكلت حديثًا، أن تواصل مبساعدة األمانة، املخصصة 

العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك النظر يف دور املعارف التقليدية 

بطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها العريف، مع األخذ يف احلسبان األنشطة أو اإلجراءات املستمرة املرت

مبوجب املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة(، لينظر فيها فريق اخلرباء الذي 

بت كذلك إىل فريق اخلرباء االجتماع جمددًا من أجل توحيد نتائج اجتماعات وطل 15شّكلته اهليئة يف دورتها األخرية

جمموعات العمل وأية معلومات إضافية منبثقة عن الدراسات املواضيعية بشأن القطاعات اليت مل تغطيها جمموعات 

 العمل، ورفع التقارير إىل اهليئة يف دورتها التالية. 

 

ات العمل مواصلة إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول واستجابًة لطلب اهليئة من جمموع -5

املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك النظر يف دور املعارف التقليدية 

صول على املوارد وتقاسم منافعها. واستخدامها العريف، توّفر هذه الوثيقة نظرة عامة موجزة عن السياق العاملي للح

املوارد وتقاسم منافعها، بعض السمات اليت تعاجلها  وتوّضح الوثيقة بعد ذلك من خالل اإلشارة إىل عناصر احلصول على

يف العادة التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتدعو جمموعة 

 إىل توفري توجيهات وتوصيات يف جمال خربتها بالنسبة إىل:  العمل
 

                                        
  CGRFA-15/15/Inf.10 الوثيقة  11

  CGRFA-15/15/Reportر من التقري باء املرفق  12

  CGRFA-15/15/Reportر ( من التقري2) 22 الفقرة  13

 C 2015/REPر من التقري 52 الفقرة  14

 CGRFA-15/15/Reportر 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؛ 

 ليت ميكن أن تتخذها جمموعة العمل واهليئة، مبا يف ذلك فريق اخلرباء، بشأن احلصول اإلجراءات املستقبلية ا

 على املوارد وتقاسم منافعها يف القطاع الفرعي؛  

      استعراا الصكوك القائمة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وأثرها على املـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة

 .   16املتعدد السنوات للهيئة لدورتها العادية السابعة عشرةاملنصوص عليه يف برنامج العمل 

 

 وستقّدم مدخالت جمموعات العمل التابعة للهيئة إىل كّل من اهليئة وفريق اخلرباء الذي سيتوّلى بناًء -6

على طلب اهليئة، توحيد نتائج اجتماعات جمموعات العمل وأية معلومات إضافية منبثقة عن الدراسات املواضيعية 

 ورفع التقارير إىل اهليئة يف دورتها التالية. 

 

 السياق العاملي   -ثانيًا

 

على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها وما يّتصل بها من معارف تقليدية  يعترب احلصول -7

للتنمية املستدامة اليت اتفق عليها  2030بعدل وإنصاف على النحو املتفق عليه دوليًا، من أهداف جدول أعمال 

 . 17عامليًا

 

 الدولي بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها الذي ينطوي على هذا اهلدف  النظامويتكّون  -8

كذلك من صكوك تكميلية، مبا يف ذلك املعاهدة وخطوط بون من اتفاقية التنّوع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا، و

ويرد أيضًا  .18ع الناشئة عن استخدامهاالتوجيهية بشأن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمناف

احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها يف جدول أعمال املفاوضات ألحد الصكوك الدولية امللزمة قانونيًا مبوجب 

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بشأن التنّوع البيولوجي البحري يف املناطق اخلارجة عن الوالية الوطنية. 

 

 اتفاقية التنّوع البيولوجي

 

 ي ريو دي جانريو ـدت فـة األرا اليت عقـي قمـي فـة التنّوع البيولوجـى اتفاقيـع علـح باب التوقيـُفت -9

مارس/آذار  1. واعتبارًا من 1993ديسمرب/كانون األّول  29ودخلت حّيز التنفيذ يف  1992يونيو/حزيران  5ي ـف

طرفًا. ولالتفاقية ثالث غايات رئيسية: صون التنّوع البيولوجي؛  196، باتت اتفاقية التنّوع البيولوجي تضم 2016

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

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

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

 والتمويل بصورة مالئمة.  احلصول على املوارد الوراثية ونقل التكنولوجيا

 

 وتتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرف متعاقد فيها اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية  -10

نتائج البحث والتطوير واملنافع الناشئة عن ل العادل واملنصف تقاسمالية، حسبما هو مناسب، بهدف اتأو السياس

. وينبغي 19خر  للموارد الوراثية مع األطراف املتعاقدة اليت توفر مثل هذه املوارداالستخدام التجاري واالستخدامات األ

فقًا لشروط متفق يف حال منحه، جيب أن يتّم و 20أن يكون احلصول على املوارد الوراثية رهنًا باملوافقة املسبقة املستنرية

أيضًا: احلصول على التكنولوجيا اليت تستخدم تشمل املنافع احملتملة اليت ينبغي تقامسها . و21عليها بصورة متبادلة

املوارد الوراثية ونقل هذه التكنولوجيا؛ واملشاركة يف أنشطة حبوث التكنولوجيا البيولوجية اليت تستند إىل املوارد 

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

 

بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

 امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي

 

  2010أكتوبر/تشرين األّول  29اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنّوع البيولوجي بروتوكول ناغويا يف  -11

مارس/آذار  1. واعتبارًا من 2014أكتوبر/تشرين األّول  12يف اجتماعه العاشر، ودخل الربوتوكول حّيز التنفيذ يف 

. ويهدف بروتوكول ناغويا إىل مواصلة النهوا باهلدف الثالث التفاقية 23طرفًا 69، بات بروتوكول ناغويا يضم 2016

فع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك من خالل احلصول التنّوع البيولوجي: التقاسم العادل واملنصف للمنا

 على املوارد الوراثية ونقل التكنولوجيا والتمويل بصورة مالئمة.  

 

احلق السيادي الذي تتمتع به الدول على مواردها الطبيعية، ما يعين أّن سلطة ويرتكز بروتوكول ناغويا على  -12

حتديد احلصول على املوارد الوراثية منوطة باحلكومات الوطنية وختضع للتشريعات الوطنية. وحيّدد بروتوكول ناغويا 

من اتفاقية التنوع  15ار املادة الذي يشمل املوارد الوراثية، ومن ضمنها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف إط

البيولوجي وما يتصل بها من معارف تقليدية، االلتزامات األساسية لألطراف فيه كي تتخذ تدابري تتعّلق مبا يلي: 

 احلصول على املوارد الوراثية من أجل استخدامها، أي ألغراا البحوث والتطوير على الرتكيبة الوراثية  (1)

( تقاسم املنافع الناشئة عن أعمال 2احليوية للموارد الوراثية، وإىل املعارف التقليدية املرتبطة بها؛ )و/أو الكيميائية 

                                        
 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 البيولوجي، املواد   22
23  http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/. 
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( امتثال مستخدمي املوارد الوراثية واملعارف 3البحوث والتطوير هذه وكذلك االستخدامات الالحقة والتسويق التجاري؛ )

 دابري املطّبقة بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. التقليدية املرتبطة بها واملستخدمة ضمن واليتها للت

 

يقّر بروتوكول ناغويا صراحة يف ديباجته، بأهمية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي، وبالطبيعة اخلاصة  -13

 تماد مجيع البلدان للتنوع البيولوجي الزراعي، ومساته املميزة واملشاكل اليت تتطّلب حلواًل مميزة، إضافة إىل اع

بعض يف ما يتعّلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وطبيعتها اخلاصة، وأهميتها لتحقيق األمن الغذائي العلى بعضها 

ويف هذا الشأن، يقّر بروتوكول ناغويا أيضًا يف العامل، والتنمية املستدامة للزراعة يف سياق احلّد من الفقر وتغّير املناخ. 

 األساسي الذي تؤديه كّل من املعاهدة واهليئة.بالدور 

 

، يف أحكامه التنفيذية، من األطراف أن تنظر لد  وضع وتنفيذ تشريعاتها أو متطلباتها الربوتوكولويقتضي  -14

 التنظيمية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص

 . وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تهيئ األطراف الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث اليت تسهم 24بالنسبة لألمن الغذائي

يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، ال سّيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مبسطة بشأن 

 . 25ارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة تغّير مقاصد هذه البحوثاحلصول على املوارد ألغراا البحوث غري التج

 

 جمااًل واسعًا لالتفاقات الدولية األخر  يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها،  الربوتوكولويرتك  -15

اتفاقات أخر  وال مينع الربوتوكول األطراف فيه من وضع اتفاقات دولية أخر  ذات الصلة وتنفيذها، مبا يف ذلك 

متخصصة تتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، شريطة أن تدعم أهداف االتفاقية والربوتوكول وأال تتعارا 

 . وحيثما ينطبق صك دولي متخصص بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على حنو يتسق ويتماشى 26معها

ا، فإن الربوتوكول ال يسري على الطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة مع أهداف االتفاقية والربوتوكول وال يتعارا معه

ويتمثل أحد الصكوك  27يف الصك املتخصص يف ما يتعلق باملورد الوراثي احملدد املشمول بالصك املتخصص وألغراضه

إلضافة إىل هذا االنفتاح . وبا28اليت يعرتف بها الربوتوكول صراحًة باملعاهدة الدولية اليت وضعت يف انسجام مع االتفاقية

 على الصكوك الدولية األخر ، ينص الربوتوكول أيضًا على ضرورة إيالء االعتبار الواجب "للعمل املستمر املفيد 

وذي الصلة أو للممارسات مبوجب الصكوك الدولية هذه واملنظمات الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية 

 . 29رضها معها"وهلذا الربوتوكول وعدم تعا
 

                                        
 )ج(. 8بروتوكول ناغويا، املادة   24
 )أ( من بروتوكول ناغويا. 8املادة   25
 من بروتوكول ناغويا.  2-4املادة   26
 من بروتوكول ناغويا.  4-4املادة   27
 من املعاهدة.  1-1املادة   28
 من بروتوكول ناغويا.  3-4املادة   29
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واستخدام بنود  ديثويلزم بروتوكول ناغويا أيضًا األطراف بأن تشجع، على حنو مناسب، على إعداد وحت -16

تعاقدية منوذجية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة ومدونات السلوك الطوعية واخلطوط 

وينبغي أن ُيجري مؤمتر . 30التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري املتعّلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها

راف يف بروتوكول ناغويا تقييمًا دوريًا الستخدام البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات األطراف بوصفه اجتماعًا لألط

 . 31السلوك، واخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري

 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

واعتمدها مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف دورته  2001و 1994تفاوضت اهليئة على املعاهدة بني عامي  -17

 . واعتبارًا 2004يونيو/حزيران  29. ودخلت حّيز التنفيذ يف 2001نوفمرب/تشرين الثاني  3احلادية والثالثني يف 

طرفًا. وتتمّثل أهداف املعاهدة بصون املوارد الوراثية النباتية  137، أصبحت املعاهدة تضم 2016مارس/آذار  1من 

 لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو مستدام، وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها بصورة عادلة ومنصفة، 

 مبا ينسجم مع اتفاقية التنّوع البيولوجي، لتحقيق الزراعة املستدامة واألمن الغذائي.

 

تستند املعاهدة إىل فرضية أّن الدول تتمتع حبقوق  اتفاقية التنّوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، ارغروعلى  -18

السيادة على املوارد الوراثية اخلاصة بها، وتعرتف بسلطة احلكومات الوطنية يف تقرير حق احلصول على هذه املوارد. 

قها السيادي بإقامة النظام املتعدد األطراف لتيسري احلصول إاّل أّنه مبوجب هذه املعاهدة، مارست األطراف املتعاقدة ح

 على املوارد وتقاسم منافعها النقدية وغري النقدية الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

مجيع املوارد الوراثية من خالل شروط موحدة على النحو املبّين يف االتفاق املوحد لنقل املواد. وتنطبق املعاهدة على 

حمصواًل من أهم احملاصيل يف العامل اليت متّثل  64النباتية لألغذية والزراعة. وينسحب نظامها املتعدد األطراف على 

جمتمعًة نسبة مئوية مرتفعة جدًا من األغذية املستخلصة من النباتات. ومبوجب االتفاقية، تتدفق املنافع النقدية واملنافع 

 مباشرة  التجارية األخر  إىل صندوق تقاسم املنافع التابع للمعاهدة الذي يضمن يف املقام األّول إتاحتها بصورة

 وغري مباشرة للمزارعني يف سائر البلدان، ال سّيما يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاديات اليت تشهد حتّواًل، 

 واليت تصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتستخدمها على حنو مستدام. 

 

 لالتفاق املوحد لنقل املواد، داد مشروع كامل منّقح الرئاسي للمعاهدة يف دورته األخرية إع اجلهازوباشر  -19

مع الرتكيز بصورة خاصة على إنشاء نظام اشرتاك بهدف زيادة دخل صندوق تقاسم املنافع. إضافة إىل ذلك، ينبغي 

 . 32وضع خيارات لتكييف تغطية النظام املتعدد األطراف على أساس سيناريوهات خمتلفة وتوّقعات الدخل

 

                                        
 من بروتوكول ناغويا.  1-20؛ 1-19املادتان   30
 من بروتوكول ناغويا. 2-20؛ 2-19املادتان   31
 . IT/GB-6/15/Reportمن التقرير  1-ألفاملرفق   32
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ملعاهدة صراحة باملساهمة الكرب  اليت قّدمها املزارعون للجهود املستمرة لتنمية الثروة العاملية للموارد وتعرتف ا -20

من املعاهدة بشأن حقوق املزارعني. وتدعو إىل محاية  9الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وال سّيما من خالل املادة 

شاركتهم يف العمليات الوطنية الختاذ القرارات، وضمان تقامسهم للمنافع املعارف التقليدية هلؤالء املزارعني، وزيادة م

وستعقد مشاورة عاملية  33الناشئة عن استخدام هذه املوارد. واعتمد اجلهاز الرئاسي عّدة قرارات بشأن حقوق املزارعني

 . 34خبصوص حقوق املزارعني خالل الفرتة املالية احلالية

 

 البحار اتفاقية األمم املتحدة لقانون

 

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اتفاق دولي حيّدد حقوق الدول ومسؤولياتها بالنسبة إىل استخدام حميطات  -21

العامل، عن طريق تنظيم سلوك بعض األنشطة االقتصادية، ومحاية البيئة، وصون املوارد الطبيعية البحرية وإدارتها. 

مارس/آذار  1. واعتبارًا من 1994نوفمرب/تشرين الثاني  16دخلت حّيز التنفيذ يف  1982واالتفاقية اليت أبرمت يف عام 

 بلدًا واالحتاد األوروبي إىل االتفاقية.  167، انضم 2016

 

الوراثية البحرية املتواجدة يف املناطق اخلارجة عن الوالية الوطنية، أي يف أعالي البحار وقاع  املواردتعترب  -22

أعماق البحار )"املنطقة"( خارج نطاق اتفاقية التنّوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا. لكن يف حالة العمليات 

طبق أحكام هذين الصكني، بصرف النظر عن مكان ظهور واألنشطة اليت جتري ضمن والية الدولة أو حتت رقابتها، تن

. ويشّكل مد  تغطية اتفاقية األمم املتحدة لقانون 35آثارها، ضمن والية الدولة الوطنية أو خارج حدود الوالية الوطنية

لفة لبعض البحار للموارد الوراثية البحرية يف املناطق اخلارجة عن الوالية الوطنية موضع جدل بفعل التفسريات املخت

أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك تلك اليت تعاجل أعالي البحار واملنطقة والبحوث العلمية البحرية. غري أّنه بناًء على عمل 

جمموعة العمل غري الرمسية املفتوحة العضوية واملخصصة لدراسة القضايا املتعّلقة بصون التنّوع البيولوجي البحري خارج 

 2015يونيو/حزيران  19استخدامه على حنو مستدام، قّررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف مناطق الوالية الوطنية و

التفاوا بشأن صك دولي ملزم قانونيًا ضمن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ُيعنى بصون التنّوع البيولوجي البحري 

ع اليت ستتطّرق إليها ـتدام. وتشمل املواضية واستخدامه على حنو مسـة الوطنيـة عن الواليـيف املناطق اخلارج

 صون التنّوع البيولوجي البحري يف املناطق اخلارجة عن الوالية الوطنية واستخدامه على حنو مستدام ات "ـاملفاوض

 وال سّيما املوارد الوراثية البحرية جمتمعة وبصورة كلية، مبا يف ذلك املسائل بشأن تقاسم املنافع والتدابري من قبيل

أدوات اإلدارة القائمة على املناطق اليت تتضّمن املناطق احملمية البحرية، وتقييم اآلثار البيئية، وبناء القدرات، ونقل 

 ". 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

األمم املتحدة لقانون البحار بشأن صون التنّوع البيولوجي البحري يف املناطق وضع صك دولي ملزم قانونيًا ضمن اتفاقية  – A/RES/69/292ر القرا  36

  الوطنية واستخدامه على حنو مستدام. اخلارجة عن الوالية



9 CGRFA/WG-AnGR-9/16/4 

 

 وضع العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها   -ثالثًا

 

ساعدة احلكومات على النظر يف مسألة لعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبيتمّثل اهلدف الشامل  -23

 ية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، مع األخذ اتوضع تدابري تشريعية أو إدارية أو سياس

من الغذائي، ومساتها املميزة ملختلف القطاعات يف االعتبار أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ودورها اخلاص يف األ

 . 37الفرعية واالمتثال، حسب االقتضاء، للصكوك الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 

وبغرا تيسري جهود إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها،  -24

 السمات الرئيسية لربوتوكول ناغويا من منظور عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها،يعرا هذا القسم بعض 

( احلصول على املوارد الوراثية وما يتصل بها من معارف 2( الرتتيبات املؤسسية؛ )1أي مع تركيز خاص على: )

( ُيناَقش نطاق 5الوة على ذلك، )( االمتثال. ع4( تقاسم املنافع على حنو عادل ومنصف؛ و)3تقليدية واستخدامها؛ )

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

 الرتتيبات املؤسسية (1)

 

احلصول يتعّين على األطراف يف بروتوكول ناغويا أن ختتار سلطة واحدة أو عّدة سلطات وطنية خمتصة بقضية  -25

على املوارد وتقاسم منافعها تتوّلى من بني مجلة أمور أخر  إسداء املشورة بشأن اإلجراءات والشروط اليت ميكن تطبيقها 

. وحني يقع اخليار على أكثر 38للحصول على املوافقة املسبقة واملستنرية والعمل وفق الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة

وتوكول ناغويا، ينبغي أن توّفر جهة االتصال الوطنية بشأن احلصول على املوارد من سلطة وطنية خمتصة تعنى برب

. وتلحظ عناصر احلصول على املوارد وتقاسم 39وتقاسم منافعها معلومات حول اختصاصاتها ووالياتها على التوالي

ذية والزراعية، قد ترغب منافعها أّنه بهدف توضيح الرتتيبات املؤسسية بشأنها يف ما خيص املوارد الوراثية لألغ

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

  اختاذ القرار بشأن توزيع املسؤولية املؤسسية على خمتلف جوانب احلصول على املوارد وتقاسم منافعها حيث

 أّنها تنطبق على قطاعات فرعية خمتلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ 

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

 40ة اليت مّت التوّصل إليهايأن الرتتيبات املؤسسنشر وتوفري املعلومات بش . 

                                        
 ، عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 14الفقرة   37
 من بروتوكول ناغويا.  2-13املادة   38
من باب التشابه، تقوم بذلك أغلبية األطراف اليت حتظى مبوجب املعاهدة جبهات اتصال ومؤسسات وطنية توّفر إمكانية احلصول على املواد   39

 ملواد. لنقل ا اليت تعترب جزءًا من نظام املعاهدة املتعدد األطراف للحصول على املوارد ومنافعها عند قبول اجلهة املتلقية للمواد باالتفاق املوّحد
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 29الفقرة   40
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وقد ختتلف املسؤولية اإلدارية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -26

شري عناصر احلصول حسب القطاع الفرعي هلذه املوارد )مثاًل النباتية أو احليوانية أو احلرجية أو املائية(. وبالتالي ت

41على املوارد وتقاسم منافعها إىل وضوح وشفافية الرتتيبات املؤسسية وإىل كفاية التنسيق وآليات تبادل املعلومات القائمة
. 

وحني تكون االختصاصات موّزعة على مؤسسات خمتلفة، يتعّين على احلكومات أن تبحث إمكانية اختيار سلطة رائدة 

 ى سلسلة املوافقة برّمتها. أو مركز وطين لإلشراف عل

 

 احلصول على املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها واستخدامها (2)

 

مع مراعاة ينص بروتوكول ناغويا على أّنه "يف معرا ممارسة احلقوق السيادية على املوارد الطبيعية، و -27

التشريعات أو املتطلبات التنظيمية احمللية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، يكون احلصول على املوارد 

 الوراثية الستخدامها خاضعًا للموافقة املسبقة املستنرية للطرف الذي يقّدم هذه املوارد ويكون بلد منشأ هذه املوارد، 

 د الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي، ما مل يقرر الطرف املعين خالف ذلك". أو الطرف الذي يكتسب املوار

 

 استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

يف حني ال حيّدد بروتوكول ناغويا "احلصول على املوارد"، إاّل أّن "املوارد الوراثية" تعّرف بوصفها "مواد وراثية  -28

 ذات أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي هلا قيمة فعلية أو حمتملة" ويشار إىل املواد الوراثية على أّنها "أية مواد 

 وحيّدد كذلك بروتوكول ناغويا "استخدام املوارد الوراثية"  .42ية"أو أي أصل آخر حتتوي على وحدات وراثية وظيف

 على أّنه "إجراء عمليات حبوث وتطوير على الرتكيبة الوراثية و/أو الكيميائية احليوية للموارد الوراثية، مبا يف ذلك 

وبالتالي فإّن  .43البيولوجي"من اتفاقية التنّوع  2من خالل تطبيق التكنولوجيا احليوية على النحو احملّدد يف املادة 

شروط بروتوكول ناغويا للحصول على املوارد تنطبق على احلصول على أّية مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي 

أو أي أصل آخر حتتوي على وحدات وراثية وظيفية وذات قيمة فعلية أو حمتملة، ألغراا إجراء عمليات حبوث 

 و/أو الكيميائية احليوية، مبا يف ذلك من خالل التكنولوجيا احليوية.  وتطوير على تركيبتها الوراثية

 

وتلحظ عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أّنه إذا كانت التدابري اخلاصة بها تقتصر على معنى  -29

 ألغذية والزراعة، "االستخدام" الوارد آنفًا فإّنها لن تنطبق على بعض االستخدامات النموذجية للموارد الوراثية ل

من قبيل زراعة البذور واالستخدام الالحق للمحاصيل ألغراا االستهالك البشري. إاّل أّن عناصر احلصول على املوارد 

                                        
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 30الفقرة   41
 من اتفاقية التنّوع البيولوجي.  2من بروتوكول ناغويا واملادة  2املادة   42
 )ج( من بروتوكول ناغويا. 2املادة   43
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 وتقاسم منافعها تشّدد أيضًا على أّن "األنشطة األخر  اليت جتري بانتظام يف جمال املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 . وتشمل هذه األنشطة وفقًا لعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها: 44التصنيف" هي أكثر صعوبة لناحية
 

     مـن قبـل مـزارعني أو جمتمعـات مـزارعني،      علـى سـبيل املثـال    اختيار املوارد الوراثيـة النباتيـة واستنسـاخها 

 على أساس الصفات املظهرية من دون أية أساليب وراثية؛ 

   تربية األمساك ألغراا إنتاج األمساك لالستهالك البشري، ويف الوقت عينه، انتقاء األمساك وتدجينها فعليًا؛ 

       اختبارات املنشأ على أشجار الغابات اليت تساعد على حتديد مصادر البذور األفضـل تكّيفـًا مـع ظـروف موقـع

  ؛احليوانات يف الوقت نفسهحمّدد للزراعة، ألغراا إعادة التشجري وإنتاج األخشاب وتربية 

  الثريان املاحنة للسائل املنوي واختيار ذريـة لإلكثـار حـني يكـون الغـرا مـن ذلـك التحسـني الـوراثي          اختيار

 للقطعان وكذلك إنتاج األلبان واللحوم.  

 

ملوارد عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أّنه جيري تصميم وتطوير وحتسني العديد من ا تشري -30

الوراثية لألغذية والزراعة من خالل استخدامها املستمر يف اإلنتاج الزراعي. وحني تتالزم عمليات "البحوث والتطوير" 

 واإلنتاج الزراعي، فإّنه قد يكون من الصعب التمييز بني أنشطة البحوث والتطوير اليت تشملها تدابري احلصول 

نشطة املتصلة بإنتاج احملاصيل الزراعية ألغراا البيع واالستهالك البشري على املوارد وتقاسم منافعها من جهة، واأل

اليت ال تعتزم قوانني احلصول على املوارد وتقاسم منافعها معاجلة الكثري منها من جهة أخر . وتشّدد العناصر صراحة 

بري الوطنية للحصول على املوارد على أّن توفري مزيد من التوجيهات الفنية بشأن هذه املسألة مهم لتيسري تنفيذ التدا

 .45وتقاسم منافعها

 

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

إسداء توجيهات بشـأن األنشـطة املعنيـة حتديـدًا بالقطـاع الفرعـي الـيت متّثـل "اسـتخدامًا" للمـوارد الوراثيـة لألغذيـة             

وجيهات من التدابري الوطنيـة اخلاصـة باحلصـول علـى املـوارد وتقاسـم       وقد يكون باإلمكان استخالص هذه التوالزراعة. 

وقد ترغب جمموعة العمـل، ضـمن جمـال اختصاصـها، يف حتديـد      منافعها أو من جتارب البلدان على مستو  التنفيذ. 

 مًا"، االســتخدامات النموذجيــة للمــوارد الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة، ومناقشــة مــا إذا كــان ميكــن اعتبارهــا "اســتخدا  

أي عمليات البحوث والتطوير على الرتكيبة الوراثية و/أو الكيميائية احليوية للموارد الوراثيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل      

 أنشـطة البحـوث والتطـوير باإلنتـاج     تطبيق التكنولوجيا احليوية. وقد تود جمموعة العمل أيضًا أن تشري إىل مد  تـراب  

ستخدامات املزدوجة" النموذجية للموارد الوراثية اليت ُحـّددت، وصـلتها العمليـة،    يف قطاعها الفرعي. وعلى أساس "اال

ميكن أن ترتئي جمموعة العمل وضع تصنيف الستخدامات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو أن تقرتح علـى اهليئـة   

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

  احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.من عناصر  48 الفقرة  45
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ذ تدابري احلصـول علـى املـوارد    مباشرة وضع هذا التصنيف، بغرا مساعدة صانعي السياسات والقرارات يف إعداد وتنفي

 وتقاسم منافعها.   

 

 بلدان املنشأ

 

وتلحظ عادة تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أّن النفاذ إىل املوارد الوراثية ألغراا استخدامها  -32

من اتفاقية التنّوع البيولوجي بلد املنشأ  2يتطّلب املوافقة املسبقة واملستنرية للبلد املنشأ للموارد الوراثية. وحتّدد املادة 

" بأنها ظروف املواقع الطبيعيةتعرف ظروف "على أّنه البلد الذي ميلك تلك املوارد الوراثية يف مواقعها الطبيعية. و

 تواجد املوارد الوراثية ضمن النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، ويف حالة األنواع املستأنسة أو املستزرعة، 

 يف احمليطات اليت اكتسبت فيها صفاتها املميزة. 

 

وتشري عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أّنه يف حالة الكثري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  -33

 نطاق واسع قد يكون من الصعوبة مبكان حتديد بلد املنشأ بصورة مؤّكدة. ومّت تبادل العديد من املوارد الوراثية على

قد ساهم العديد من أصحاب بني األقاليم والبلدان واجملتمعات احمللية لفرتات طويلة من الزمن يف أغلب األحيان. و

ن، يف تطوير املوارد الوراثية ون واملربون والباحثون واجملتمعات احمللية واملزارعواملصلحة، مبا يف ذلك السكان األصلي

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاتلفة ويف مراحل زمنية خمتلفة. وتشّدد عناصر لألغذية والزراعة، يف أماكن خم

 على أّن صيانة املوارد الوراثية لألغذية والزراعية وتطّورها يعتمد على التدّخل البشري املستمر، وأّن استخدامها املستدام

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تدابري ن تكون . وبالتالي ينبغي أ46يف أعمال البحوث والتطوير واإلنتاج مهم لصونها

 واضحة بالنسبة إىل الظروف اليت ُيحّدد يف ضوئها أّن املورد الوراثي مستقدم من البلد الذي تنطبق عليه التدابري. 

 

بلد املنشأ الصحيح للمورد الوراثي بالقدر نفسه من األهمية بالنسبة إىل البلدان كما إىل املتلقني  حتديدويتسم  -34

واملستخدمني احملتملني للموارد الوراثية. وينبغي أن يكون التصريح بالعمل واضحًا للبلد املوّرد وملستخدمي املوارد 

ل على مزيد من التوجيهات من جانب جمموعة العمل للنظر الوراثية على السواء. وبالتالي قد يكون من اجملدي احلصو

يف ما ميكن أن تعنيه "السمات املمّيزة" ملورد وراثي يساهم تطّوره يف حميطات بلد معّين يف اعتبار البلد وفقًا للتعريف 

ل على املوارد وتقاسم أعاله "البلد املنشأ" للمورد الوراثي. وميكن أن تستند هذه التوجيهات إىل التدابري الوطنية للحصو

 منافعها، وجتارب التنفيذ يف البلدان ورمبا إىل نظم قانونية أخر  تستخدم مفهوم التمايز. 

 

  

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

 

 ويقتضي بروتوكول ناغويا ميكن أن تكون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة حبوزة جمتمعات أصلية وحملية.  -35

من األطراف، يف هذه احلاالت، اختاذ تدابري مبقتضى القانون احمللي، وعلى النحو املناسب، ترمي إىل ضمان احلصول 

على املوافقة املسبقة املستنرية أو موافقة اجملتمعات األصلية واحمللية ومشاركتها يف احلصول على املوارد الوراثية حيثما 

 .47كّرس يف منح احلصول على هذه املوارديسود احلق امل

 

 وتشري عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أّنه ينبغي أن تتناول التدابري كيفية احلصول -36

على املوافقة املسبقة املستنرية أو موافقة اجملتمعات األصلية واحمللية ومشاركتها، مع األخذ يف االعتبار القوانني العرفية 

وملواصلة وضع عناصر معنية  .48والربوتوكوالت واإلجراءات اجملتمعية للمجتمعات األصلية واحمللية، حسب االقتضاء

حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد يكون من املفيد توفر دليل حيّدد اخليارات املختلفة 

قة واملستنرية أو موافقة اجملتمعات األصلية واحمللية ومشاركتها يف خمتلف بالنسبة إىل كيفية احلصول على املوافقة املسب

القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وميكن أن ترتكز هذه اخليارات على التجارب القطرية، والقوانني 

  العرفية، والربوتوكوالت واإلجراءات اجملتمعية.

 

 املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة احلصول على املعارف التقليدية

 

يتعّين على كل طرف، مبوجب بروتوكول ناغويا، ووفقًا للقانون احمللي، اختاذ التدابري، حسب االقتضاء،  -37

 بهدف ضمان احلصول على املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية، مع احلصول على املوافقة املسبقة واملستنرية 

موافقة اجملتمعات األصلية واحمللية اليت متتلك مثل هذه املعارف التقليدية ومشاركتها، ووضع الشروط املتفق عليها  أو

 د وتقاسم منافعها إىل أّن هذه الشروط تنطبق على احلصول ر. وتشري عناصر احلصول على املوا49بصورة متبادلة

 .50عزل عما إذا كانت املوارد الوراثية متاحة يف الوقت نفسهعلى املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية مب

 

ووفقًا للعناصر، قد يكون من الالزم احلصول على مزيد من التوجيهات بشأن كيفية احلصول على املوافقة  -38

. واستجابًة لذلك ولطلب اهليئة من جمموعة 51املسبقة واملستنرية أو موافقة اجملتمعات األصلية واحمللية ومشاركتها

العمل مواصلة إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب جمموعة 

ارد العمل يف توفري التوجيهات بشأن هذه املسألة، مع األخذ يف االعتبار أّنه يف حالة املعارف التقليدية املتصلة باملو

                                        
 من بروتوكول ناغويا.  2-6املادة   47
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 41الفقرة   48
 من بروتوكول ناغويا.  7املادة   49
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 63الفقرة   50
 من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 64الفقرة   51
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الوراثية لألغذية والزراعة، تتقاسم عادة جمتمعات عديدة معظم املعارف، وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم 

منافعها أن توّضح كيف ميكن احلصول على موافقات صاحلة بالكامل يف هذه احلالة. ويف هذا السياق، قد تود جمموعة 

لطوعية لوضع اآلليات والتشريعات أو غريها من املبادرات املالئمة لضمان مبشروع اخلطوط التوجيهية االعمل أخذ العلم 

احمللية للحصول على معارفها، اجملتمعات األصلية و الشعوب [أو موافقة ومشاركة]واملسبقة واملستنرية  [احلرة]املوافقة

وابتكاراتها وممارساتها، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق هذه املعارف واالبتكارات 

واملمارسات يف ما خيص صون التنّوع البيولوجي واستخدامه املستدام، ولإلبالغ عن التمّلك غري املشروع للمعارف 

)ي( 8و ما أوصت جمموعة العمل املخصصة املفتوحة العضوية لفرتة ما بني الدورات املعنية باملادة وهالتقليدية ومنعه، 

وأحكام اتفاقية التنّوع البيولوجي ذات الصلة، بأن يعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنّوع البيولوجي، يف اجتماعه 

2016الثالث عشر الذي سينعقد يف ديسمرب/كانون األّول 
52 . 

 

 جراءات التصريحإ

 

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

. وبالتالي قد ترغب احلكومات يف حبث حماسن ومساوئ اإلجراءات املتباينة ملختلف القطاعات الفرعية 53على املوارد

 اا املختلفة اليت ميكن استخدام املوارد من أجلها. للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، واألغر

 

وتبحث عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها االعفاءات من شرط احلصول على املوافقة املسبقة  -40

 واملستنرية، مثاًل ألغراا البحوث التصنيفية أو تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بني صغار املزارعني. إضافة

ءات التصريح، من قبيل إجراءات تسريع املعامالت إىل ذلك، تأتي على ذكر جمموعة من األنواع املختلفة إلجرا

 لالستخدامات احملددة للموارد الوراثية. وبهدف مواصلة إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول

على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب جمموعة العمل يف مناقشة شروط القطاع الفرعي املتصلة باملوافقة املسبقة 

ستنرية، والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، والتفّكر بإجراءات التصريح والطرائق املالئمة على حنو خاص لبعض وامل

أنواع أو استخدامات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وحني يتغّير االستخدام املقصود ملورد وراثي بعد منح إمكانية 

شرط للتفاوا )إعادة التفاوا( على املوافقة املسبقة واملستنرية والشروط  احلصول عليه، قد تنص إجراءات التصريح على

 املتفق عليها بصورة متبادلة.  

 

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع (3)

 

العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد املكّونات الرئيسية لتدابري  التقاسمشّكل ي -41

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

                                        
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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ملنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية، على املوارد وتقاسم منافعها إىل بروتوكول ناغويا، الذي يقتضي تقاسم ا

 بطريقة عادلة ومنصفة مع الطرف الذي يقّدم هذه املوارد ويكون بلد منشأ وكذلك التطبيقات الالحقة والتسويق التجاري

املنافع هذه املوارد، أو الطرف الذي اكتسب املوارد الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي. وينبغي أن يتّم تقاسم 

 طبقًا للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة. 

 

 معايري تقاسم املنافع

 

تشري عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أّن املفاوضات الثنائية على أساس فراد  احلاالت بشأن  -42

الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، قد تنطوي على تكاليف أكرب للمعامالت وبالتالي 

الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدموها يف االعتماد على شروط تعاقدية لذلك، قد يرغب مزودو املوارد لن تكون عملية. 

منوذجية، ومدونات سلوك، وخطوط توجيهية، وأفضل املمارسات و/أو املعايري املوضوعة لقطاعهم أو قطاعهم الفرعي. 

مل أحكامًا موحّدة بشأن االتفاق املوحد لنقل املواد الذي وضع يف إطار املعاهدة، والذي يشوتشري العناصر صراحًة إىل 

  54تقاسم املنافع

 

وقد ترغب جمموعة العمل، آخذًة يف االعتبار طلب اهليئة منها مواصلة إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع  -43

الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف حبث إمكانية التوصية بوضع آليات أو بنود منوذجية لتقاسم املنافع 

 ستخلصة من استخدام املوارد الوراثية يف قطاعها الفرعي.  امل

 

 تقاسم املنافع لعمليات االبتكار املتزايدة

 

عملية االبتكار بالنسبة إىل العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ال سّيما املوارد الوراثية  عادةتعترب  -44

 النباتية واحليوانية، كما أبرزت عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ذات طبيعة تدرجيية وقائمة

لفة. وال ُتستخرج معظم املنتجات من مورد على مساهمات خمتلف السكان يف أماكن خمتلفة ويف حمطات زمنية خمت

وراثي فردي، بل من مساهمات موارد وراثية متعددة يف مراحل خمتلفة. وبالتالي تبحث عناصر احلصول على املوارد 

 ما يشّكل حتديًا رئيسيًا ملعظم القطاعات الفرعية للمواردوتقاسم منافعها يف إمكانية تقاسم املنافع مع املستفيد املناسب "

الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية املائية واحلرجية، حيث تضطلع التكنولوجيات بدور متزايد 

. وختلص العناصر إىل أّنه حسب درجة مساهمة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها يف املنتج 55"األهمية

م العادل واملنصف للمنافع مع خمتلف البلدان واجملتمعات األصلية النهائي، قد يكون من الصعب حتديد التقاس

 واحمللية اليت قّدمت مساهمات. 

 

                                        
 من عناصر احلصول على املنافع وتقاسم منافعها.  68الفقرة   54
 من عناصر احلصول على املنافع وتقاسم منافعها.  70الفقرة   55
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الستيعاب الطبيعة التدرجيية لعملية االبتكار النموذجية لكثري من املوارد الوراثية وتتوّفر خيارات متنّوعة  -45

م املنافع وصرف األموال مبا يتماشى مع السياسات لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك: جتميع املنافع يف صندوق لتقاس

. وتشري العناصر أيضًا إىل العملية 57؛ وتقاسم املنافع من خالل شراكات يف جمال البحوث56ومعايري اإلنفاق املتفق عليها

 للنظر يف احلاجة إىل آلية عاملية لتقاسم املنافع والطرائق اخلاصة بها بالنسبة  58املستمرة مبوجب بروتوكول ناغويا

 إىل املوارد الوراثية اليت تظهر يف احلاالت العابرة للحدود أو اليت ال ميكن من أجلها منح املوافقة املسبقة واملستنرية 

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

 

تقاسم املنافع للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مّت احلصول عليها ما قبل اتفاقية التنّوع 

 االبيولوجي/بروتوكول ناغوي

 

 احلصول عليها تدور مناقشة دولية بشأن إمكان االلتزامات الوطنية لتقاسم املنافع تغطية املوارد الوراثية اليت مّت -46

واستخدامها )للمرة األوىل أو على أساس مستمر( قبل دخول اتفاقية التنّوع البيولوجي/بروتوكول ناغويا حّيز التنفيذ. 

بروتوكول ناغويا ال مينع أطرافه من تطبيق تدابريهم الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وتوّضح العناصر أّن 

الستخدامات املوارد الوراثية اليت تقع خارج نطاق الربوتوكول أو احلصول عليها، ما مل يكن هناك قواعد خبالف ذلك. 

 أّنه بالنسبة إىل هذه املوارد، ال يتطّلب الربوتوكول  غري أّن عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تلحظ أيضًا

، وأّنه بالنظر إىل أّن معظم البلدان تستخدم املوارد الوراثية 60من األطراف اختاذ تدابري االمتثال لالستخدام يف البلد

تغطي املوارد  لألغذية والزراعة اليت نشأت يف بلدان أخر ، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت

الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقًا، قد تؤدي إىل شكوك كبرية يف ما يتعلق بوضع هذه املوارد، 

واألهم من ذلك، قد تثب  بشدة املستخدمني احملتملني عن استخدام هذه املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ألغراا 

 . 61البحوث والتطوير

 

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

وآثارها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، اليت نّصت عليه الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة، يف إطار مواصلة 

ول على املوارد وتقاسم منافعها، عناية خاصة آلثار تدابري احلصول إعداد العناصر املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحص

 اليت مت احلصول عليها سابقًا بالنسبةعلى املوارد وتقاسم منافعها اليت تنطبق على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 إىل استخدام هذه املوارد وتبادهلا. 
 

                                        
 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 وتقاسم منافعها بعض التوضيحات يف ما يتعّلق باألنواع املختلفة لتدابري  عناصرتوّفر  -48

 االمتثال يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وقد تعاجل االمتثال )امتثال األطراف املتعاقدة( لصك ما، 

الوراثية أو املعارف التقليدية وفقًا للشروط املتفق عليها من قبيل املعاهدة أو بروتوكول ناغويا، وامتثال مستخدمي املوارد 

بصورة متبادلة، أو امتثال مستخدمي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املتصلة بها للتشريعات احمللية اخلاصة 

ال، يتطّلب بروتوكول باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف البلد املوّرد. وبالنسبة إىل النوع الثالث من أنواع االمتث

 ناغويا من كّل طرف اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية املالئمة والفّعالة واملتناسبة لضمان احلصول

على املوارد الوراثية/املعارف التقليدية اليت استخدمت ضمن واليته طبقًا للموافقة املسبقة واملستنرية، ووضع الشروط 

صورة متبادلة، على النحو املطلوب يف التشريعات اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو الشروط املتفق عليها ب

. ويتعّين على األطراف يف بروتوكول ناغويا أن تتخذ أيضًا تدابري ملعاجلة عدم االمتثال 62التنظيمية للطرف اآلخر

تتخذ األطراف ولدعم االمتثال، ينبغي كذلك أن  .63مةلالستخدام يف البلد والتعاون يف حاالت االنتهاكات املزعو

االقتضاء، تدابري لرصد وتعزيز الشفافية بشأن استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك تعيني نقطة   املتعاقدة، حسب 

تتبع  وجتدر اإلشارة إىل أنه مبوجب املعاهدة، يتاح احلصول على املوارد بسرعة وبدون احلاجة إىل .64تفتيش أو أكثر

 .65كل جمموعة فردية على حدة

 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أّن تدبري االمتثال يطرح حتديًا لقطاع األغذية والزراعة،  عناصروتر   -49

حيث ال يلّم املستخدم بوضع احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

الرتبية. وقد يكون اللبس الذي يكتنف وضع احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد املستخدمة يف 

الوراثية لألغذية والزراعة عاماًل مثبطًا يردع أصحاب املصلحة عن حتسني هذه املوارد الوراثية. وبالتالي، تدعو العناصر 

ا يف ذلك من خالل دعم وضع املعايري القطاعية الفرعية باالستناد حلول متميزة هلذه املشكلة، مباحلكومات إىل النظر يف 

 إىل أفضل املمارسات احلالية، من قبيل إعفاء املربني، أو إجياد حلول متعددة األطراف. 

 

 نطاق وعالقة القواعد املعنية حتديدًا بالقطاع الفرعي (5)

 

من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها توجيهات مفّصلة بشأن وضع وتكييف وتنفيذ  3يوّفر القسم  -50

تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وتشمل اخلطوات املختلفة اليت قد ترغب احلكومات يف اختاذها: تقييم 

 صحاب املصلحة ذوي الصلة الذين ميلكون القطاعات الفرعية املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وحتديد أ

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

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

 من بروتوكول ناغويا. 17 املادة  64

 . )ب( من املعاهدة3-12 املادة  65
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أو يوفرون أو يستخدمون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والتشاور معهم؛ حبث وتقييم خمتلف اخليارات لتدابري 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ إدماج تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف السياسات واالسرتاتيجيات 

 ع نطاقًا لألمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة؛ إدماج تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعهااألوس

يف املشهد املؤسسي؛ تعميم تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على املوّردين واملستخدمني احملتملني للموارد 

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

 

تبعات نطاق قواعد احلصول على املوارد ل ال تفصيليااحلصول على املوارد وتقاسم منافعها حتلي وتلحظ عناصر -51

. وينبغي أن تكون 67والنطاق الزمينوتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك موضوعها 

قواعد احلصول على املوارد وتقاسم منافعها )للقطاعات الفرعية( للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واضحة لناحية املوارد 

 الوراثية واالستخدامات اليت تنطبق عليها. ومبوجب النظام املتعدد األطراف للمعاهدة، ينبغي على سبيل املثال أن ُتمنح

إمكانية احلصول على املوارد فق  من أجل استخدامها وصونها ألغراا البحوث والرتبية والتدريب يف جمال األغذية 

والزراعة، إذا كانت هذه األغراا ال تشمل استخدامات كيميائية وصيدلية و/أو استخدامات أخر  صناعية غري غذائية 

 ديدًا بالقطاع الفرعي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، وبغرا مواصلة وضع العناصر املعنية حت .68وغري علفية

قد ترغب جمموعة العمل، على حنو خاص، يف معاجلة نطاق تطبيق عناصر معنية حتديدًا بالقطاع الفرعي للحصول 

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

 

 ات امللتمسةالتوجيه -رابعًا
 

قد توّد جمموعة العمل توفري توجيهات ورفع توصيات لفريق اخلرباء واهليئة املعنيني باحلصول على املوارد  -52

 الفرعي، مبا يف ذلك بالنسبة إىل:وتقاسم منافعها لقطاعها 
 

  وضع عناصر إضافية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك بنود تعاقدية منوذجية أو مدّونات

سلوك، وخطوط توجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري للقطاع الفرعي، حبيث تعاجل احلصول على املوارد 

ن استخدام املوارد الوراثية، مبا فيها املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها، وتقاسم املنافع الناشئة ع

 الوراثية اليت متلكها اجملتمعات األصلية واحمللية، وتلك الناشئة عن املعارف التقليدية املتصلة بها

 واليت متلكها اجملتمعات األصلية واحمللية؛ 

 قاسم منافعها، 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 للقطـاع الفرعـي وكيفيـة إبرازهـا يف ترتيبـات احلوكمـة والرتتيبـات املؤسسـية للحصـول 

 على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل القطاع الفرعي؛ 

    الزراعـة املعنيـة حتديـدًا بالقطـاع الفرعـي أو اسـتخداماتها النموذجيـة       استخدامات املـوارد الوراثيـة لألغذيـة و 

يف القطاع، وتصنيفها احملتمل بوصفها "استخدامًا للموارد الوراثية" علـى النحـو احملـّدد يف بروتوكـول ناغويـا      

 والتبعات العملية اليت ميكن أن تنجم عن هذا التصنيف؛  

 ة والزراعة اليت ميكن عادة أن تعترب "مسات ممّيزة" وأن جتعل بالتالي السمات احملددة للموارد الوراثية لألغذي

 من البلد حيث اكتسبت املوارد هذه السمات "البلد املنشأ" للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ 

  احتمال إعداد دليل للخيارات بشأن كيفية احلصول على املوافقة املسبقة واملستنرية أو موافقة اجملتمعات

صلية واحمللية ومشاركتها يف حال كانت متلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، حني حتظى باحلق األ

 املكّرس يف منح إمكانية احلصول على هذه املوارد؛ 

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

ة للقطاع الفرعي، من قبيل اإلعفاءات أو االمتيازات )الستخدامات حمددة( للموارد أو االحتياجات اخلاص

 الوراثية، من قبيل البحوث التصنيفية، وتبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بني صغار املزارعني،

 أو ألغراا البحوث والتطوير يف جمال األغذية والزراعة على سبيل املثال؛ 

 وط توجيهية بشأن كيفية احلصول على املوافقة املسبقة واملستنرية أو موافقة اجملتمعات إمكانية وضع خط

األصلية واحمللية ومشاركتها، يف حال مّت احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية اليت متلكها 

الذي جيري إعداده يف إطار  اجملتمعات األصلية واحمللية، مع مراعاة مشروع اخلطوط التوجيهية الطوعية

 اتفاقية التنّوع البيولوجي؛ 

  جدو  خيارات تقاسم املنافع بشكل يعكس عملية االبتكار يف القطاع الفرعي بقدر ما هو تدرجيي، مبا يف ذلك

جتميع املنافع يف صندوق لتقاسم املنافع وصرف األموال مبا يتماشى مع السياسات ومعايري اإلنفاق املتفق 

 وتقاسم املنافع من خالل شراكات يف جمال البحوث؛ عليها، 

  استعراا الصكوك القائمة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وأثرها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

اليت نصت عليها الدورة العادية السابعة عشرة للهيئة، مبا يف ذلك أثر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم 

اليت تنطبق على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مّت احلصول عليها سابقًا على استخدام هذه منافعها 

  .املوارد وتبادهلا


