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هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
البند  3-2من جدول األعمال المؤقت
الدورة العادية السادسة عشرة
روما 30 ،يناير/كانون الثاني –  3فبراير/شباط

2017

تقرير الدورة الثالثة لفريق الخبراء الفنيين والقانونيين
المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها
طلبت اهليئة ،يف دورهتا العادية اخلامسة ة ة ة ةةة عشة ة ة ة ةةرة ،من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا مواصة ة ة ة ةةلة
العمل ،مبس ة ة ةةاعدة األمني ،على بلورة عناص ة ة ةةر احلص ة ة ةةو على املوارد وتقاس ة ة ة ة منافعها اخلاص ة ة ةةة حتديدا بالقطاعات الفرعية،
مبا يف ذلك دراسة دور املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها العادي املتعارف عليه ،مع أخذ
األنش ة ة ة ةةطة والعمليات اجلارية يف إطار املعاهدة يف احلس ة ة ة ةةبا  ،وذلك كي ينظر فيها فريق اخلرباء املعين باحلص ة ة ة ةةو على املوارد
وتقاسة ة منافعها (فريق اخلرباء) .وطلبت اهليئة من فريق اخلرباء عقد اجتماع جديد لتوطيد نواتج اجتماعات جمموعات العمل
الفنية احلكومية الدولية وأية معلومات إض ة ةةافية منبثقة عن دراس ة ةةات مواض ة ةةيعية يطلب األمني إجراءها عن قطاعات مل تغطّها
جمموعات العمل ،ورفع تقرير عن ذلك إىل اهليئة يف دورهتا هذه .ويرد يف هذه الوثيقة تقرير الدورة ال ثالثة لفريق اخلرباء املعين
باحلصو على املوارد وتقاس منافعها كي تنظر فيه اهليئة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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تقرير فريق الخبراء الفنيين والقانونيين المعني بالحصول
على الموارد وتقاسم منافعها

الدورة الثالثة
روما ،إيطاليا 15-13 ،سبتمبر/أيلول 2016

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما2016 ،

تتاح وثائق الدورة الثالثة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني
املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
على اإلنرتنت على العنوان:

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/abs/en/

وميكن كذلك احلصول عليها من:
أمني هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla
Rome, Italy 00153
الربيد اإللكرتوينcgrfa@fao.org :

األوصاف املستخدمة يف هذا املطبوع وطريقة عرض موضوعاته ال تعرب عن أي رأى خاص ملنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو فيما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني
حدودها وختومها.
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أولا -افتتاح الدورة
عقدت الدورة الثالثة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين باحلصو و و و ووول على املوارد وتقاسو و و و ووم منافعها (فريق اخلرباء)
-1
يف روما يف الفرتة من  13إىل  15سبتمرب/أيلول  .2016وترد قائمة اخلرباء واملراقبني يف املرفق باء من هذا التقرير.
ورحب رئيس الدورتني األوىل والثانية لفريق اخلرباء ،السيد ( Javad Mozafari Hashjinالشرق األدىن) ،باألعضاء
-2
ودعا إىل مواصلة الروح البناءة اليت ميزت الدورتني السابقتني لفريق اخلرباء.
ورحبت أمينة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،الس و و و و و وويدة  ،Irene Hoffmannبأعض و و و و و وواء فريق اخلرباء
-3
وش و و و و ووددت على أمهية العمل كفريق واحد وأش و و و و ووارت إىل أن مهمة فريق اخلرباء هي توطيد النواتج اليت آلت إليها اجتماعات
جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية (جمموعات العمل) .وأثنت على فريق اخلرباء لوضعه الصيغة النهائية "ل و وعناصر تيسري
التنفيذ احمللي للحصو ووول على املوارد وتقاسو ووم منافعها بالنسو ووبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة"
(العناص و و و وور) اليت رحب هبا كل من اهليئة ومؤمتر املنظمة ،كل يف دورته األخرية .وأش و و و ووارت إىل أن العناص و و و وور تقدم لص و و و ووانعي
السو و ووياسو و ووات رسو و ووالة واضو و ووحة تشو و وودد على أمهية األخذ باالعتبار الدور اهلام للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص
يف حتقيق األمن الغذائي والسمات املميزة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية.

ثانيا -انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والمقرر
أعاد فريق اخلرباء انتخاب الس و و وويد ( Javad Mozafari Hashjinالش و و وورق األدىن) رئيس و و ووا للدورة .وانتخب الس و و وويد
-4
( Brad Fraleighأمريكا الشمالية) نائبا للرئيس وانتخبت السيدة  Tashi Yangzome Dorjiمقرراا.

ثالثا -اعتماد جدول األعمال
-5

أقر فريق اخلرباء جدول األعمال ،على النحو املبني يف املرفق ألف من هذا التقرير.

رابعا -النظر في نواتج اجتماعات مجموعات العمل الفنية الحكومية الدولية
والمسائل األخرى المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
نظر فريق اخلرباء يف وثيقة "النظر يف العناصو و و وور اخلاصو و و ووة بالقطاعات الفرعية للحصو و و ووول على املوارد الوراثية لألغذية
-6
2
والزراعة وتقاسو و و و و ووم منافعها ."1وأشو و و و و ووار فريق اخلرباء إىل أن كلا من اهليئة ومؤمتر املنظمة رحب يف دورته األخرية بالعناصو و و و و وور

1
2
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ودعا األعض و و وواء إىل النظر فيها واس و و ووتخدامها حس و و ووب االقتض و و وواء .وكان املؤمتر قد أش و و ووار أيضو و و وا إىل التكامل بني عمل اهليئة
وبني بروتوكول ناغويا بش ووأن احلص ووول على املوارد الوراثية والتقاس ووم العادل واملنص ووف للمنافع النامجة عن اس ووتخدامها امللحق
باتفاقية التنوع البيولوجي (بروتوكول ناغويا) ،فيما يتعلق باحلصو و و ووول على املوارد الوراثية وتقاس و و و وم منافعها .3وأخذ فريق اخلرباء
علما أيض و و و و و و وا بتوص و و و و و وويات "اجلهاز الفرعي لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي" بأن يدعو مؤمتر أطراف ات فاقية التنوع البيولوجي
يف اجتماعه الثالث عشر األطراف واحلكومات األخرى إىل أن تأخذ علما بالعناصر وتطبقها حسب االقتضاء.
وأشار فريق اخلرباء إىل أن اهليئة طلبت ،يف دورهتا األخرية ،من جمموعات العمل اخلاصة هبا مواصلة العمل ،مبساعدة
-7
األمني ،على بلورة عناص وور حص ووول على املوارد وتقاس ووم منافعها خاص ووة حتديدا بالقطاعات الفرعية ،مبا يف ذلك دراس ووة دور
املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها العادي املتعارف عليه ،مع أخذ األنشطة أو العمليات
اجلارية يف إطار املعاهدة الدولية يف احلسو ووبان ،وذلك كي ينظر فيها فريق اخلرباء املعين باحلصو ووول على املوارد وتقاسو ووم منافعها
ويدعمها .وقد أخذ فريق اخلرباء علما بتقارير اجتماعات جمموعات العمل اليت عقدت أثناء فرتة الس و و و و و وونتني احلالية 4وفرتات
السنتني السابقة.5
وأش و و و و و ووار فريق اخلرباء إىل أن معظم القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية يف العديد من البلدان ال تزال تفتقر
-8
إىل اخلربة العملية يف جمال تنفيذ التدابري التش وريعية أو اإلدارية أو السووياسوواتية األحدث اخلاصووة باحلصووول على املوارد وتقاسووم
منافعها ،ونظر يف طلب اهليئة مواصلة العمل على بلورة العناصر اخلاصة بالقطاعات الفرعية يف الوقت املناسب ،إذ أن العديد
من البلدان بصدد اعتماد أو تنقيح أو تنفيذ تدابري حملية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.
وأش و و و و و و ووار فريق اخلرباء إىل أن اهليئووة ،يف دورهتووا األخرية "طلبووت من فريق اخلرباء عقوود اجتموواع جووديوود لتوطيوود نواتج
-9
اجتماعات جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية وأي معلومات إضو و و ووافية منبثقة عن دراسو و و ووات مواضو و و وويعية يطلب األمني
إجراءها عن قطاعات مل يتم تغطيتها من قبل جمموعات العمل ،ورفع تقرير عن ذلك إىل اهليئة يف دورهتا املقبلة ."6واعترب فريق
اخلرباء أن هناك حاجة إىل املزيد من املدخلت من جمموعات العمل األربع إلحراز مزيد من التقدم يف بلورة العناص وور اخلاص ووة
بالقطاعات الفرعية وأشار إىل أنه مل تتوفر خلل االجتماع أية دراسات مواضيعية جديدة.
 -10ونظرا للتكليف الووذي عهوود بووه إىل فريق اخلرباء ،والووذي اقتص و و و و و وور على توحيوود نواتج جمموعووات العمول ،ويف حموواولووة
منه لتيسووري العمل املنتج يف هذا اجملال ،ناقش املواضوويع املعروضووة يف األقسووام الفرعية من ( )1إىل ( )5من هذا القسووم وأوصووى
ُ
فيما يتعلق بنطاق العمل يف املس ووتقبل ،وكما يرد يف القس ووم  ،5بعملية من ش ووأ ا أن تزود جمموعات العمل باملعلومات اللزمة
ملواصلة بلورة العناصر اخلاصة بالقطاعات الفرعية على النحو الذي طلبته اهليئة من جمموعات العمل.

 3الفقرة – 52د من التقرير
 4الوثائق CGRFA/TTLE-ABS-3/16/Inf.2؛ CGRFA/TTLE-ABS-3/16/Inf.3؛ CGRFA/TTLE-ABS-3/16/Inf.4؛
.CGRFA/TTLE-ABS-3/16/Inf.5
 5الوثائق CGRFA-15/15/9؛ CGRFA-15/15/12؛ .CGRFA-15/15/14
 6الفقرة  9-22من التقرير CGRFA-15/15/Report
C 2015/REP
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()1

"استخدام" الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 -11أش ووار فريق اخلرباء إىل أن جمموعات العمل املعنية باملوارد الوراثية احليوانية كانت قد أوص ووت ،فيما يتعلق باس ووتخدام
املوارد الوراثية واخلص وائص والسوومات املميزة هلذه املوارد يف القطاعات الفرعية اخلاصووة بكل من هذه اجملموعات ،أن يسووتعرض
فريق اخلرباء وحيلل االستخدام القائم حالي ا وممارسات التبادل النموذجية يف هذه القطاعات الفرعية ضمن األطر القائمة.7
 -12وينص "بروتوكول ناغويا" على أن يكون "احلصو و و ووول على املوارد الوراثية السو و و ووتخدامها خاضو و و ووع ا للموافقة املسو و و ووبقة
عن علم من البلد الذي يوفر هذه املوارد ،أي بلد منش و و و و و ووأ هذه املوارد أو الذي حص و و و و و وول عليها وفق ا ألحكام اتفاقية التنوع
البيولوجي ،إال إذا قرر ذلك الطرف خلف ذلك" .8وأنه ينبغي "أن جيري تقاس ووم املنافع الناش ووئة عن اسو وتخدام املوارد الوراثية
وكذلك التطبيقات اللحقة والتس ووويق التجاري اللحق بطريقة عادلة ومنص ووفة للطرف الذي يقدم هذه املوارد ،أي بلد منش ووأ
هذه املوارد أو الطرف الذي حصوول عليها وفق ا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي" .9ويعرف بروتوكول ناغويا "اسووتخدام املوارد
الوراثيووة" على أنوه "إجراء حبوث وتطوير على الرتكيبووة الوراثيووة و/أو الكيميووائيووة احليويووة للموارد الوراثيووة ،مبووا يف ذلووك من خلل
تطبيق التكنولوجيا احليوية على النحو احملدد يف املادة  2من اتفاقية التنوع البيولوجي".10
 -13وتش ووري عناص وور احلص ووول على املوارد وتقاس ووم منافعها إىل أن االس ووتخدام كما يعرفه "بروتوكول ناغويا" ،ال يش وومل
"بعض االس ووتخدامات النموذجية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مثل زراعة البذور الس ووتخدام املنتجات احملص ووودة فيما بعد
للسووتهلك البشووري ".11غري أن العناصوور تشوودد أيض و ا على أنه من الصووعب حتديد ما إذا كانت األنشووطة األخرى اليت تؤدى
بانتظام فيما خيص املوارد الوراثية لألغذية تعترب "استخداما".12
 -14وختلص عناصو و وور احلصو و ووول على املوارد وتقاسو و ووم منافعها إىل "أنه جيري تصو و ووميم وتطوير وحتسو و ووني العديد من املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة من خلل اس و و و و و ووتخدامها املس و و و و و ووتمر يف اإلنتاج الزراعي .وعندما تتلزم أنش و و و و و ووطة "البحث والتطوير"
مع اإلنتاج الزراعي ،قد يكون من الص و ووعب متييز "االس و ووتخدام" عن األنش و ووطة املتعلقة بإنتاج احملاص و وويل الزراعية ألغراض البيع
واالس و و و ووتهلك البش و و و ووري .وميكن لتدابري احلص و و و ووول على املوارد وتقاس و و و ووم منافعها أن توفر التوجيه ملعاجلة هذه احلاالت ،مثلا
من خلل س و و و و وورد أمثلة عن أنش و و و و ووطة/أغراض االس و و و و ووتعمال اليت تندرج حتت "االس و و و و ووتخدام" وأمثلة أخرى تقع خارج تعريف
"االستخدام" .وسيكون التوجيه الفين اإلضايف مهما لتسهيل تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها".13
 -15ولدى النظر يف نطاق األنش و ووطة اليت يش و ووملها مص و ووطلح "االس و ووتخدام" ،أش و ووار "فريق اخلرباء" إىل التعريف الواسو و وعو
"للتكنولوجيا احليوية" ،الذي تشووري إليه املادة  2من "بروتوكول ناغويا" على أنه مثال على "البحث والتطوير يف الرتكيبة الوراثية
 7الفقرة  24من الوثيقة  ،CGRFA/TTLE-ABS-3/16/Inf.3والفقرة  26من الوثيقة
 8املادة  1-6من "بروتوكول ناغويا" .تُعرف املادة -2ب من "بروتوكول ناغويا" "االتفاقية" على أ ا اتفاقية التنوع البيولوجي
 9املادة  1-5من "بروتوكول ناغويا".
 10املادة -2ج من بروتوكول ناغويا
 11الفقرة  46من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
 12الفقرة  47من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعه
 13الفقرة  48من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
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و/أو الكيميووائيووة احليويووة للموارد الوراثيووة" .وتعين "التكنولوجيووا احليويووة" ،كمووا تعرفهووا املووادة  2من اتفوواقيووة التنوع البيولوجي
"أي تطبيق تكنولوجي يس و و و ووتخدم النظم البيولوجية أو الكائنات احلية أو مش و و و ووتقاهتا ،لص و و و وونع أو تعديل منتجات أو عمليات
الستخدام خاص".14
 -16لفت فريق اخلرباء إىل أن "بروتوكول ناغويا" ال يقدم أي توجيه حمدد بش و و ووأن طبيعة أو نوع أنش و و ووطة البحث والتطوير
اليت يش ووملها مص ووطلح "االس ووتخدام" .وأش ووار بوض وووح إىل أن تقدمي أية توص وويات بش ووأن ما هي األنش ووطة اليت ينبغي اعتبارها
"اسو ووتخداما" وما هي األنشو ووطة اليت ال تعترب "اسو ووتخداما" ،يقع خارج نطاق تكليفه .غري أنه ارتأى أن مفهوم "االسو ووتخدام"
يرتك جماالا واسو و ووعا للتفسو و ووري من جانب البلدان ،اليت يتعني على كل منها أن يقرر يف اية املطاف ،حسو و ووب وجهة نظر فريق
اخلرباء ،ما هي األنشوطة اليت تعترب "اسوتخداما" ،حيفز أية التزامات حصوول على املوارد وتقاسوم منافعها حمتملة .وأشوار الفريق
إىل أنه من املفيد مجع املمارسات القائمة املتعلقة "باالستخدام" واخلربات القطرية ذات الصلة.
 -17وأش و ووار فريق اخلرباء إىل االس و ووتثناءات املتض و وومنة يف التدابري الوطنية للحص و ووول على املوارد وتقاس و ووم منافعها القائمة
حاليا ،مبا يف ذلك مثلا اس و و و و ووتبعاد األنش و و و و ووطة املنزلية أو هواية الرتبية أو أنش و و و و ووطة رابطات املربني من تعريف "االس و و و و ووتخدام".
كما أشو ووار أيض و وا إىل أن بعض التدابري يعفي بعض جمموعات املسو ووتخدمني أو مينحها ميزات (مثلا ،مسو ووتخدمني أو باحثني
حمليني/أجانب) ،أو استخدامات (مثلا ،البحوث أو االستخدامات التجارية) أو أنواع من املوارد الوراثية (مثلا ،املوارد الوراثية
النباتية أو احليوانية).
 -18وأش و ووار فريق اخلرباء إىل أنه ،اس و ووتنادا إىل املمارس و ووات القائمة ،مبا يف ذلك ممارس و ووات منح موافقة مس و ووبقة عن علم،
واألمثلة القائمة ،ميكن وض و ووع معايري عامة ملس و وواعدة البلدان على تطبيق مفهوم "االس و ووتخدام" تطبيقا متس و و وقا .مثلا ،قد جيد
متلقو املوارد الوراثية ،يف ظل ظروف معينة ،أن هلم لدى شو و وراء املوارد حرية اس و ووتخدامها ألغراض تربية أخرى .وأكد جمددا أنه
ينبغي اختاذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف سياق األمن الزراعي والغذائي املستدام واألوسع.15
 -19وإدراكا ألمهية اليقني القانوين فيما يتعلق باحلصو و و ووول على املوارد وتقاسو و و ووم منافعها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة،
أش ووار فريق اخلرباء إىل أنه ينبغي للمس ووتخدمني احملتملني للموارد الوراثية أن يدرس و ووا بالتفص وويل ،قبل اس ووتخدام املوارد الوراثية،
التشريعات واملمارسات القانونية ذات الصلة مبوجب الوالية القضائية املنطبقة.
 -20وأش و و و و و ووار فريق اخلرباء إىل أن كل من يود "اس و و و و و ووتخدام" مورد معني من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ولد سو و و و و و وابقا
من خلل "استخدام" مع موافقة مسبقة عن علم قد حيتاج موافقة مسبقة عن علم منفصلة أخرى من البلد الذي منح املوافقة
األوىل .وأشو ووار فريق اخلرباء إىل أن ذلك قد يؤدي يف املسو ووتقبل إىل "أهرامات" من املوافقات فيعقد "اسو ووتخدام" املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة .وقد خيتار املربون اجتناب املوارد الوراثية ،بدالا من اسو و و ووتخدامها وحفظها ومواصو و و وولة حتسو و و ووينها .وأعاد فريق

14
15

املادة -2د من "بروتوكول ناغويا".
الفقرة  3-15من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
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اخلرباء التذكري باقرتاحه أن تنظر احلكومات يف حلول متميزة هلذه املس و و ووألة ،مبا يف ذلك من خلل دعم وض و و و وع معايري قطاعية
فرعية باالستناد إىل أفضل املمارسات احلالية ،من مثل إعفاء املربني أو إجياد حلول متعددة األطراف.16

()2

"بلد المنشأ" للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 -21وأش و ووار فريق اخلرباء إىل أمهية تطبيق تعريف بلد املنش و ووأ يف س و ووياق املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .حس و ووب التعريف
الوارد يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،يعين "بلد منشو و و و و و ووأ املوارد الوراثية البلد الذي ميتلك تلك املوارد الوراثية يف ظروف مواقعها
الطبيعية" .وتعين "يف ظروف املواقع الطبيعية" "ظروف وجود املوارد الوراثية ض و و و و و وومن نظم إيكولوجية وموائل طبيعية ،ويف حالة
األنواع املسو و ووتأنسو و ووة أو املسو و ووتزرعة ،يف املناطق احمليطة اليت اكتسو و ووبت فيها خصو و ووائصو و ووها املميزة" .وتعين "األنواع املسو و ووتأنسو و ووة
ُ
ُ
ُ
أو املسو و و و ووتزرعة األنواع اليت تأثرت عملية تطويرها بالبشو و و و وور لتلبية احتياجاهتم" .17وال تعرف اتفاقية التنوع البيولوجي وال يعرف
ُ
بروتوكول ناغويا مصطلح "خصائص مميزة".
 -22وأشار فريق اخلرباء إىل أن عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أفادت أن "عملية االبتكار للعديد من املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة ،وخاصو ووة املوارد الوراثية النباتية واحليوانية ،ذات طبيعة تدرجية تقوم على مسو ووامهات من أناس كثريين
خمتلفني يف أماكن خمتلفة ويف أوقات خمتلفة .وال يُسو و و ووتخرج معظم املنتجات من مورد وراثي مفرد ،بل مبسو و و ووامهات موارد وراثية
متعددة يف مراحل خمتلفة من عملية االبتكار".18
 -23وأشو و و ووار فريق اخلرباء إىل أنه مبوجب "بروتوكول ناغويا" ينبغي أن يكون احلصو و و ووول على املوارد الوراثية السو و و ووتخدامها
خاض و و ووع ا للموافقة املس و و ووبقة عن علم من البلد الذي يوفر هذه املوارد ،أي بلد منش و و ووأ هذه املوارد أو الذي حص و و وول عليها وفق ا
ألحكووام اتفوواقيووة التنوع البيولوجي ،إال إذا قرر ذلووك الطرف خلف ذلووك" .19وينبغي "أن جيري تقوواس و و و و و ووم املنووافع النوواشو و و و و و وئووة
عن استخدام املوارد الوراثية وكذلك التطبيقات اللحقة والتسويق التجاري اللحق بطريقة عادلة ومنصفة للطرف الذي يقدم
هذه املوارد ،أي بلد منشأ هذه املوارد أو الذي حصل عليها وفق ا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي".20
 -24وأش و ووار فريق اخلرباء إىل أمهية أن يكون مس و ووتخدمو املوارد الوراثية على يقني ،حيثما أمكن ،بش و ووأن ما إذا كان البلد
الذي يوفر موارد وراثية هو بلد املنش و و و و و ووأ أو أنه حص و و و و و وول عليها وفقا التفاقية التنوع البيولوجي ،وقد يتطلب بالتايل احلص و و و و و ووول
على موافقة مسو و و ووبقة عن علم وشو و و وورو متفق عليها بصو و و ووورة متبادلة .وكرر فريق اخلرباء أنه "ينبغي أن تكون تدابري احلصو و و ووول
على املوارد وتقاس ووم منافعها واض ووحة فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة املش وومولة بأحكام احلصو وول على املزارد ذات
الصلة "21وأوصى جبمع املزيد من املعلومات بشأن اخلربات واملمارسات القطرية.

16
17
18
19
20
21

الفقرة  77من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

املادة  2من اتفاقية التنوع البيولوجي
الفقرتان  70-69من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
املادة  1-6من "بروتوكول ناغويا"
املادة  1-5من "بروتوكول ناغويا"
الفقرة  36من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
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( )3الحصول على موافقة مسبقة عن علم أو موافقة ومشاركة
المجتمعات األصلية والمحلية وتقاسم المنافع معها
 -25أش و و و و و ووار فريق اخلرباء إىل أنه مبوجب "بروتوكول ناغويا"" ،يتعني على كل طرف ،ووفقا للقانون احمللي ،اختاذ تدابري،
حسو ووب االقتضو وواء ،هتدف إىل ضو وومان احلصو ووول على املعرفة التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية اليت متتلكها اجملتمعات األصو وولية
واحمللية مع املوافقة املس ووبقة عن علم من اجملتمعات األص وولية واحمللية أو قبوهلا ومش وواركتها ،وأنه قد مت التوص وول إىل ش وورو متفق
عليها بص و ووورة متبادلة .ويتعني على كل طرف اختاذ تدابري حس و ووب االقتض و وواء" 22كي تُتقاس و ووم املنافع الناش و ووئة عن اس و ووتخدام
املعرفة التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية مع اجملتمعات احمللية اليت متلك هذه املعرفة تقامسا عادالا ومنص و و و و و ووفا ،وينبغي أن يكون
هذا التقاسم مبنيا على شرو متفق عليها بصورة متبادلة" .23وتشري عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أن هذه
24
املتطلبات تنطبق بغض النظر عما إذا كانت إتاحة املوارد الوراثية تتم يف الوقت نفسه.
 -26وأشووار فريق اخلرباء أنه وفقا للقانون احمللي ،ينبغي أن يتخذ كل طرف يف "بروتوكول ناغويا" مبقتضووى القانون احمللي،
وعلى النحو املناس ووب ،تدابري "ترمي إىل ض وومان احلص ووول على املوافقة املس ووبقة عن علم أو موافقة اجملتمعات األص وولية واحمللية
ومشو وواركتها يف احلصو ووول على موارد وراثية حيثما يسو ووود احلق املكرس يف منح احلصو ووول على هذه املوارد "25.وينبغي أن يتخذ
كل طرف وعلى النحو املناس و و ووب ،تدابري "هبدف ض و و وومان تقاس و و ووم املنافع الناش و و ووئة عن اس و و ووتخدام املوارد الوراثية اليت متلكها
جمتمعات أص وولية وحملية ،مبقتض ووى التش و وريعات الداخلية بش ووأن احلقوق املكرس ووة هلذه اجملتمعات احمللية يف هذه املوارد الوراثية،
26
بطريقة عادلة ومنصفة مع اجملتمعات احمللية املعنية ،على أساس شرو متفق عليها.
 -27أشار فريق اخلرباء إىل أنه يف سياق املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،تفيد عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
أنه قد تكون هناك حاجة إىل احلص و و و و و ووول على مزيد من التوجيه بش و و و و و ووأن كيفية احلص و و و و و ووول على املوافقة املس و و و و و ووبقة عن علم
من اجملتمعات األصلية واحمللية أو قبوهلا ومشاركتها".27
 -28أخذ فريق اخلرباء علما بالعمل اجلاري على "مش ووروع اخلطو التوجيهية الطوعية لوض ووع آليات وتش وريعات أو غريها
من املبادرات امللئمة لضو و و و وومان املوافقة [احلرة] واملسو و و و ووبقة وعن علم من الشو و و و ووعوب األصو و و و وولية واجملتمعات احمللية للحصو و و و ووول
على معارفها وابتكاراهتا وممارسوواهتا [أو قبوهلا ومشوواركتها] ،وضوومان التقاسووم العادل واملنصووف للمنافع الناشووئة عن اسووتخدام
وتطبيق هذه املعارف واالبتكارات واملمارسووات ذات الصوولة بصووون التنوع البيولوجي واسووتخدامه املسووتدام ،وضوومان اإلبلغ
عن التملك غري املشووروع للمعارف التقليدية ومنعه" ،وهو ما أوصووت به جمموعة العمل املخص وصووة املفتوحة العضوووية لفرتة ما

22
23
24
25
26
27

املادة  7من "بروتوكول ناغويا"
املادة  5-5من "بروتوكول ناغويا"
الفقرة  63من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
املادة  2-6من "بروتوكول ناغويا"
املادة  2-5من "بروتوكول ناغويا"
الفقرة  64من عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
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بني الوودورات املعنيووة بوواملووادة (8ي) وأحكووام اتفوواقيووة التنوع البيولوجي ذات الصو و و و و و ولووة بووأن يعتمووده مؤمتر أطراف اتفوواقيوة التنوع
البيولوجي يف اجتماعه الثالث عشر الذي سينعقد يف ديسمرب/كانون األول .282016
 -29وس و وول فريق اخلرباء الض و وووء على أمهية اجملتمعات األص و وولية واحمللية يف ما يتعلق باحملافظة على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة واس و و ووتخدامها املس و و ووتدام .وأوص و و ووى بأن تدعو اهليئة البلدان إىل رفع تقارير عن كيفية احلص و و ووول على املوافقة املس و و ووبقة
عن علم من اجملتمعات األص وولية واحمللية أو قبوهلا ومش وواركتها ض وومن والياهتا القض ووائية ،وعن اخلربات يف جمال تنفيذ أية تدابري
ذات صوولة باحلصووول على املوارد وتقاسووم منافعها يف حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .وبالنظر إىل تنوع املمارسووات احمللية
اليت تستنري غالبا بالقوانني العرفية وبروتوكوالت وإجراءات جمتمعية ،يتعني على اهليئة أن تدعو أيضا اجملتمعات األصلية واحمللية
وأص و ووحاب املص و وولحة اآلخرين إىل رفع تقارير عن خرباهتم وتقدمي اآلراء بش و ووأن كيف ميكن أن تنظر البلدان يف مقاربة املوافقة
املس ووبقة عن علم من اجملتمعات األص وولية واحمللية أو قبوهلا ومش وواركتها يف حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعرفة التقليدية
املرتبطووة هبووا .وأوص و و و و و ووى فريق اخلرباء أنووه ينبغي النظر يف ض و و و و و وورورة التوجيووه ،مبووا يف ذلووك التوجيووه اخلوواص بووالقطوواعووات الفرعيووة،
بش ووأن كيف ميكن احلص ووول على املوافقة املس ووبقة عن علم من اجملتمعات األص وولية واحمللية أو قبوهلا ومش وواركتها قبل احلص ووول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو على املعرفة التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية اليت متتلكها اجملتمعات األص و و و و و وولية واحمللية،
يف ضوء املعلومات الواردة أعله.

()4

تقاسم المنافع

 -30وأش ووار فريق اخلرباء إىل أن التقاس ووم العادل واملنص ووف للمنافع الناش ووئة عن اس ووتخدام املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية
املرتبطة هبا عنصرا رئيسيا يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وقد يوفر حافزا للستخدام املستدام وللحفظ ،خاصة
على املس و و و و و ووتوى احمللي .وقد تش و و و و و وومل املنافع منافع نقدية وغري نقدية .وترد أمثلة على املنافع النقدية وغري النقدية يف ملحق
"بروتوكول ناغويا".
 -31وأعاد فريق اخلرباء التأكيد على املادة  1-13من املعاهدة وأشار إىل أن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
مجيعها يشكل حبد ذاته منفعة وأنه أساسي لتحقيق األمن الغذائي.
 -32وأشووار فريق اخلرباء أن اهليئة قد ترغب يف وقت ما يف أن تسووتكشووف مدى اسووتيعاب خيارات تقاس وم املنافع القائمة
حالي ا للسمات املميزة لكل قطاع فرعي ،وأن تطور ،حسب االقتضاء ،خيارات إضافية لتقاسم املنافع لتنظر فيها البلدان.

()5

نطاق عناصر الحصول على المنافع وتقاسمها الخاصة بالقطاعات الفرعية

 -33ش و و و وودد فريق اخلرباء على أمهية وض و و و ووع تعريف واض و و و ووح ملختلف جمموعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت يتعني
أن توض ووع هلا عناص وور حص ووول على املنافع وتقامسها خاص ووة بالقطاعات الفرعية .وأش ووار إىل أن بعض جمتمعات املمارس ووة قد
يغطي أكثر من قطاع فرعي .وأش و ووار أيض و ووا إىل أنه ض و وومن كل قطاع فرعي قد تعتمد جمتمعات املمارس و ووة املختلفة ممارس و ووات
28

الوثيقة
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اسووتخدام وتبادل خمتلفة ميكن لعناصوور احلصووول على املنافع وتقامسها اخلاصووة بالقطاعات الفرعية أن تعكسووها .وأشووار إىل أنه
من منظور العناصر ،قد يكون نوع استخدام مورد وراثي معني أكثر أمهية أحيانا من إسناده إىل قطاع فرعي حمدد.
 -34وأشووار فريق اخلرباء أيض وا إىل أن عناصوور احلصووول على املنافع وتقامسها اخلاصووة بالقطاعات الفرعية ينبغي أن توضووح
ما إذا كانت تنطبق فحسب على االستخدامات ذات الصلة املباشرة باألغذية والزراعة واألمن الغذائي.

خامسا -العمل في المستقبل
 -35أوصو ووى فريق اخلرباء أن تواصو وول اهليئة العمل يف جمال احلصو ووول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسو ووم منافعها
هبدف توعية البلدان األعضاء وسلطاهتا املختلفة املنخرطة يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وغريها من أصحاب
املصو وولحة ،ملسو وواعدة البلدان األعضو وواء على إظهار أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص املتميز يف حتقيق األمن
الغذائي والس و ومات املميزة للقطاعات الفرعية املختلفة يف تدابري احلص و ووول على املوارد وتقاس و ووم منافعها اخلاص و ووة هبا ،مس و ووامهةا
يف حتقيق املقص وود  5-2واملقص وود  6 -15من أهداف التنمية املس ووتدامة ومتكني القطاعات الفرعية من املش وواركة بطريقة جمدية
وتعزيز التواصل يف عمليات ذات صلة على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية.
 -36وأوصو و و ووى فريق اخلرباء بأن يركز عمل اهليئة يف جمال احلصو و و ووول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسو و و ووم منافعها
خلل فرتة ما بني الدورتني القادمة على:


حتس و ووني وعي البلدان األعض و وواء وس و وولطاهتا املختلفة املنخرطة يف جمال احلص و ووول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وتقاسم منافعها وغريها من أصحاب املصلحة؛



حتديد وتوصيف خصائص جمتمعات املمارسة ذات الصلة؛



وض ووع عناص وور حص ووول على املوارد وتقاس ووم منافعها خاص ووة بالقطاعات الفرعية ملختلف القطاعات الفرعية للموارد
الوراثية لألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك على أس و و و و و وواس املمارس و و و و و ووات القائمة حالي ا ومعايري عامة ملس و و و و و وواعدة البلدان
على تطبيق مفهوم "االستخدام" ،مع األخذ باحلسبان السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛



مجع املعلومات من البلدان واجملتمعات األص وولية واحمللية وأص ووحاب املص وولحة بش ووأن ممارس ووات االس ووتخدام والتبادل
ومدونات السلوك الطوعية واخلطو التوجيهية وأفضل املمارسات ذات الصلة و/أو معايري وبروتوكوالت اجملتمعات
احمللية ،وكذلك عن األحكام التعاقدية النموذجية بشو و ووأن احلصو و ووول على املوارد وتقاسو و ووم منافعها اليت تتناول حتديدا
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛



مجع املعلومات من البلدان عن كيفية احلصول على املوافقة املسبقة عن علم من اجملتمعات األصلية واحمللية أو قبوهلا
ومشاركتها ضمن والياهتا القضائية ،وعن اخلربات يف جمال تنفيذ أي من تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
ذات الصلة يف حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛
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مجع معلومات من اجملتمعات األص و و و وولية واحمللية ذات الص و و و وولة وغريها من أص و و و ووحاب املص و و و وولحة عن خرباهتا وكذلك
وجهات نظرها فيما يتعلق بكيفية نظر البلدان يف مقاربة املوافقة املسو و و و ووبقة عن علم من اجملتمعات األصو و و و وولية واحمللية
أو قبوهلا ومشاركتها يف حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وما يرتب بذلك من معرفة تقليدية؛



مجع املعلومات من البلدان عن خرباهتا يف ما يتعلق باستخدام عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 -37وأشار فريق اخلرباء إىل أن نطاق املعاهدة معرف يف املادة  3وأن تغطية النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد
وتقاسم منافعها معرف يف املادة  .11وأشار كذلك إىل أنه طُلب من جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز
س و و و و ووري عمل النظام املتعدد األطراف ،اليت أنش و و و و ووأها اجلهاز الرئاس و و و و ووي للمعاهدة ،من بني مجلة أمور ،أن تقوم ببلورة خيارات
لتكييف تغطية النظام املتعدد األطراف .وأوصى فريق اخلرباء أن:


يواصوول أمينا اهليئة واجلهاز الرئاسووي للمعاهدة توطيد التعاون بغية تعزيز االتسوواق يف جهود وضوع وتنفيذ برامج عمل
اجلهازين فيما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛



تدعو اهليئة اجلهاز الرئاس و و و و و ووي للمعاهدة ،يف إطار حوكمته املس و و و و و ووتمرة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وفق ا
للمادة  3من املعاهدة ،إىل مواصو و و و وولة التنسو و و و وويق عن كثب مع اهليئة للتعامل بصو و و و ووورة مكملة مع السو و و و وومات املميزة
واالس و و ووتخدامات احملددة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مع األخذ باالعتبار األنش و و ووطة والعمليات اجلارية
يف إطار املعاهدة ،مبا يف ذلك العملية احلالية الرامية إىل حتسو ووني عمل النظام املتعدد األطراف والتعاون اجلاري لدعم
التنفيذ املتناسق للمعاهدة والتفاقية التنوع البيولوجي ولربوتوكول ناغويا؛



تدعو اهليئة اجلهاز الرئاس و و و و و ووي إىل تبادل املعلومات على فرتات منتظمة عن العملية الرامية إىل تعزيز النظام املتعدد
األطراف بغرض تفادي ازدواجية اجلهود.

 -38وناقش فريق اخلرباء مس ووألة احلص ووول على املعلومات اجلينية واس ووتخدامها (توص ووف هذه املعلومات بأش ووكال خمتلفة
على أ ا "االستخدام عن طرق احملاكاة احلاسوبية ( ")in silicoو"التحويل من املادي إىل اإللكرتوين (")dematerialisation
و/أو "بيانات التسلسل اجليين") .وقد تود اهليئة أن تنظر فيما إذا كان ينبغي املضي قدما يف هذا النقاش.
-39

وأوصو ووى فريق اخلرباء أن تعقد اهليئة حلقة عمل دولية بشو ووأن احلصو ووول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسو ووم

منافعها تُنظم بالش و وراكة بني أمانة اهليئة وأمانة املعاهدة ،ورمبا بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أو بدعمها ،يف أسو وورع
وقت ممكن بعد الدورة العادية السادسة عشرة للهيئة .وينبغي أن هتدف حلقة العمل الدولية إىل رفع درجة وعي أعضاء اهليئة
واملراقبني ،وكذلك أص ووحاب املص وولحة اآلخرين وجمتمعات املمارس ووة ،ملس ووألة احلص ووول على املوارد وتقاس ووم منافعها وص وولتها
باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،وكذلك توفري منتدى للمش و و و و و وواركني ،مبا يف ذلك مكاتب جمموعات العمل وخرباء يف املوارد
الوراثية للكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات وفريق اخلرباء املعين باحلص و و و و ووول على املوارد وتقاس و و و و ووم منافعها ،لتبادل املعلومات
واخلربات ووجهات النظر ،مبا يف ذلك بش و و و و و ووأن األعمال املذكورة يف الفقرة  37أعله .وأوص و و و و و ووى فريق اخلرباء أن تدعو اهليئة
األعضاء إىل تقدمي مدخلت ذات صلة حللقة العمل هذه .ويرى فريق اخلرباء أن حلقة العمل الدولية هذه ستكون أيضا قيمة
للمكاتب وجمموعات العمل فيها فيما يتعلق بتطوير عناصر حصول على املوارد وتقاسم منافعها اخلاصة بالقطاعات الفرعية.
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 -40وأوص ووى فريق اخلرباء بأن تطلب اهليئة من مكاتب جمموعات العمل التابعة هلا وض ووع مش ووروع أويل لعناص وور احلص ووول
على املوارد وتقاسم منافعها اخلاصة بالقطاعات الفرعية ،على أساس السمات املميزة للقطاعات الفرعية ومع األخذ باالعتبار
األعمال املذكورة يف الفقرة  37أعله ،لتس و ووتعرض و ووها جمموعات العمل قبل الدورة العادية الس و ووابعة عش و وورة للهيئة .أما بالنس و ووبة
للقطاعني الفرعيني للموارد الوراثية للكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات ،فقد أوصووى فريق اخلرباء أن يضووع سووبعة خرباء ممثلني
لألقاليم ترشحهم مكاتب اهليئة مشروعا لعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اخلاصة هبذين القطاعني الفرعيني.
 -41وأوص و و و و و ووى فريق اخلرباء أن جتتمع مكاتب جمموعات العمل واخلرباء الس و و و و و ووبعة يف جمال املوارد الوراثية للكائنات احلية
الدقيقة واللفقاريات مرة واحدة ملدة ثلثة أيام مباش و وورة بعد حلقة العمل الدولية بش و ووأن احلص و ووول على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة وتقاسم منافعها .وأوصى فريق اخلرباء بتشجيع املكاتب واخلرباء السبعة على العمل إلكرتونيا يف مجيع مراحل العملية.
 -42ولدى اس ووتعراض مش ووروع عناص وور احلص ووول على املوارد وتقاس ووم منافعها اخلاص ووة بالقطاعات الفرعية الذي تض ووعه
جمموعات العمل ،يوصو ووي فريق اخلرباء بأن ينعقد اجتماع جمددا لتوطيد مشو ووروع العناصو وور ،مبا يف ذلك مشو ووروع املوارد الوراثية
للكائنات احلية الدقيقة واللفقاريات ،كي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا العادية السابعة عشرة.
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المرفق ألف
جدول أعمال الدورة الثالثة لفريق الخبراء الفنيين والقانونيين
المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 -1انتخاب الرئيس ونائب (نواب) الرئيس واملقرر
 -2اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
 -3النظر يف نواتج اجتماعات جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية ويف املسو و ووائل األخرى املتعلقة باحلصو و ووول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
 -4أية مسائل أخرى
 -5اعتماد التقرير
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الشرق األدنى
Mr Javad MOZAFARI HASHJIN

Ms Lamis CHALAK

Head - National Plant Gene Bank

Biotechnology and Plant Genetic
Resources

Seed and Plant Improvement Institute

Faculty of Agricultural Sciences

(SPII)

Lebanese University

Mahdasht Avenue

Beirut

4119 Karaj

Lebanon

Islamic Republic of Iran

Phone: +961 3211855

Phone: +98 2612701260

Email: lamis.chalak@gmail.com

Fax: +98 2612716793
Email: jmozafar@yahoo.com

أمريكا الشمالية
Ms Hannah LOBEL

Mr Brad FRALEIGH

Attorney-Adviser

Director, Multilateral S&T Relations

Office of the Legal Adviser U.S.
Department of State

Agriculture and Agri-Food Canada

2201 C Street NW, Suite 6420

1341 Baseline Road, Tower 5-5, Room
133

Washington, DC 20520

Ottawa, Ontario

Phone: +1 202 647-7147

Canada K1A 0C6

Email: LobelHJ@state.gov

Phone: +613 773 1838
Email: brad.fraleigh@agr.gc.ca

جنوب غرب المحيط الهادئ
Mr Brad SHERMAN**)

Mr Seuseu TAUATI

Affiliated Professor

Consultant

Centre for Plant Science

Crops Division

The University of Queensland

Ministry of Agriculture and Fisheries

Brisbane

P.O.Box 1874

Australia

Apia, Samoa

Phone: +61 7 336 53319

Email: seuseu.tauati@maf.gov.ws

Email: b.sherman@uq.edu.au

حضرت اجللسة الثالثة لفريق اخلرباء املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها كمراقب

**
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المراقبون
اتفاقية التنوع البيولوجي
Ms Kathryn GARFORTH
Programme Officer - Nagoya Protocol Unit
Secretariat of the Convention on Biological Diversity
United Nations Environment Programme
413 St. Jacques Street West, Suite 800
Montreal, QC, H2Y 1N9
Canada
Phone: +1 5142877030
Fax: +1 5142886588
Email: kathryn.garforth@cbd.int

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
Mr Álavro TOLEDO
Technical Officer
Secretariat of the International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and Agriculture
Food and Agriculture Organization of the United
Nations
Phone: 39.06.57054997
Email: Alvaro.toldeo@fao.org

المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
Mr Michael HALEWOOD
Head of Policy Unit
Bioversity International
Via dei Tre Denari, 472/a 00057
Maccarese Rome
Phone: +39 066118208
Email: m.halewood@cgiar.org
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المرفق جيم
قائمة بالوثائق
وثائق العمل
CGRFA/TTLE-ABS-3/16/1 REV.1
CGRFA/TTLE-ABS-3/16/2

جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين
النظر يف العناص وور اخلاص ووة بالقطاع الفرعي للحص ووول على املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.

وثائق إعالمية
CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.1
CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.2

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.3

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.4

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.5

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.6

قائمة اخلرباء واملراقبني
تقرير الدورة الرابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد
الوراثية احلرجية
تقرير الدورة الثامنة جلماع و ووة العمل الفني و ووة احلكومية الدولية املعنية باملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
تقرير الدورة األوىل جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصو و و و و وص و و و و ووة
املعنية باملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة
تقرير الدورة التاس و ووعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
قائمة بالوثائق

وثائق أخرى
CGRFA-15/15/9

CGRFA-15/15/12

CGRFA-15/15/14

تقرير الدورة الثامنة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة
تقرير الدورة الثالثة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعن ية باملوارد
الوراثية احلرجية.
تقرير الدورة السو ووابعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

