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 مقّدمة  –أوالً 

 
الضررررررررررورا ررررررررررمان توافر ما يكفي من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الت تتمتع با صرررررررررائ   ات الصرررررررررلة من  - 1

ويف معظم البلدان، ينشررررررررررررأ جزن كبا من التنوع الوراثي املسررررررررررررتخدم يف  وإمكانية احلصررررررررررررول عليها لتغقيق األمن ال ذائي.
ألغذية لبلدان عندما يتعلق األمر باحلصول على املوارد الوراثية لعلى  لك، ترتابط ا وبنانا  األغذية والزراعة من بلدان أخرى.

. ويف الوقت نفسرر ، من املعرتب ب  على نطاق واسررع أن البلدان الك احلق السرريادا 1والزراعة الالزمة لصررون أمنها ال ذائي
ة متزايدة احلصررررول ان بصررررور وتنظم البلد يف اسررررت الل مواردها، ومن رررررمن  احلق يف السرررريطرة عليها وتقييد احلصررررول عليها.

 .2استخدامها للبغث والتطوير الناشئة عنعلى مواردها الوراثية وتفرض االلتزامات بشأن تقاسم منافعها 
 
تتمتع منظمة األغذية والزراعة وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بتاريخ طويل يف معاجلة القضايا املتصلة باملوارد  - 2

 والزراعة، مبا يف  لك احلصول عليها والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. الوراثية لألغذية
ات الذا ورع إطار السياس التعهد الدويل بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ، اعتمد مؤار املنظمة1983 عام ويف

رت اهليئة بشأن مزيد وخالل السنوات التالية، تفاو  لألغذية والزراعة.والتخطيط للهيئة فيما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية 
هلذه العملية، اعتمد مؤار  ونتيجةا  مراجعة التعهد الدويل. 1994من القرارات الت تفسر التعهد الدويل، وباشرت يف عام 

الدويل  )املعاهدة الدولية(، وهي الصك زراعةبشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية وال الدولية املعاهدة 2001 عام املنظمة يف
 .التنفيذا األول وامللزم قانونا للغصول على املوارد وتقاسم املنافع بالنسبة للموارد الوراثية

 
وتستعرض هذه الوثيقة بإجياز عمل اهليئة مؤخراا بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتوفر بعض املعلومات  - 3

احلصول ملي للسياسات، وحتلل اآلثار يف امليزانية املرتتبة عن توصيات فريق ا ربان الفنيني والقانونيني املعين بعن السياق العا
تقاسم منافعها، التابعة هلا يف املستقبل بشأن احلصول على املوارد و  ألجهزة الفرعيةعلى املوارد وتقاسم منافعها لعمل اهليئة وا

 .اهليئةا هلكي تنظر في
 

 معلومات أساسية  – ثانياً 
 
وأوصت اهليئة، يف دورهتا العادية العاشرة، املنظمة باملسامهة يف إجران املزيد من األعمال املتعلقة باحلصول على  - 4

املوارد وتقاسم املنافع من أجل رمان سلوكها مسلكا يدعم االحتياجات ا اصة للقطاع الزراعي، بالنظر إىل مجيع مكونات 
. ووافقت اهليئة، يف دورهتا العادية احلادية عشرة، على أمهية حبث احلصول على 3البيولوجي الت هتم األغذية والزراعةالتنوع 

املوارد وتقاسم املنافع فيما يتعلق جبميع مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، وقررت أن يكون العمل يف هذا اجملال 
 .4مج عملها املتعدد السنواتمن املهام املبكرة يف إطار برنا

 

                                                      
 .48رقم و ، 7رقم  أساسية اتدراس تاوثيق  1
 . 5و 3ن ا؛ اتفاقية التنوع البيولوجي، املادت10املعاهدة، املادة   2
 Report04/10-CGRFA/ تقريرلامن  76الفقرة   3
 .Report07/11-CGRFA/ تقريرلامن  71الفقرة   4
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، يف ترتيبات وسياسات تتعلق باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم 2009نظرت اهليئة، يف عام  - 5
الذا يشدد على الطابع ا اص  (18/2009)الذا شكل أساس قرار مؤار املنظمة  1/2009منافعها. واعتمدت القرار 

للتنوع البيولوجي الزراعي، ويدعو مؤار األطراب يف اتفاقية التنوع البيولوجي إىل إتاحة التعامل التبايين ملختلف القطاعات 
فذت ن  أو القطاعات الفرعية للموارد الوراثية، وملختلف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وملختلف األنشطة واألغراض الت 

 أنشطة من أجلها.
 
جمموعة عمل فنية خمصصة معنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  2011وأنشأت اهليئة يف عام  - 6

مهمة حتديد السمات املميزة  ات الصلة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد  اوأوكلت إليه وتقاسم منافعها
ارات لتوجي  البلدان ورع خيمهمة وباإلرافة إىل  لك، أ وكلت اجملموعة  اعة والت تتطلب حلوالا مميزة.الوراثية لألغذية والزر 

 ومساعدهتا على استغداث تدابا تشريعية، وإدارية، وسياسية تستوعب هذه السمات.
 
، فريق خربان فنيني وقانونيني 2013ورداا على تقرير جمموعة العمل الفنية املخصصة التابعة هلا، أنشأت اهليئة يف عام  - 7

عناصر لتيسا التنفيذ  من كل إقليم، إلعداد اثنني معين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها )فريق ا ربان( يتألف من ممثلني
عناصر ) احمللي للغصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها(. وشارك فريق ا ربان يف األجزان  ات الصلة من اجتماعات جمموعات العمل الفنية 
حبث يف أعقاب كّل اجتماع و  احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية، وساهم يف توريح مناقشاهتا

 .من كّل قطاع فرعيالعرب املستخلصة 
 
فريق ا ربان عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، باالعتماد على جمموعة من الدراسات والتقارير  وأعدّ  - 8

 ، مبا يف  لك ما يلي: 2009عام  واملدخالت األخرى الت أ عدت منذ
 

 7واحلرجية  6واحليوانية  5ائيةدراسات تضمنت معلومات أساسية بشأن استخدام وتقاسم املوارد الوراثية امل -
  ؛9وبشأن عوامل املكافغة البيولوجية لألغذية والزراعة 8وامليكروبية

 10دراسة بشأن األمن ال ذائي واحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛ -

 11نتائج حوار متعدد أصغاب املصلغة؛ -

 12تقاسم واستخدام موارد وراثية حمددة لألغذية والزراعة؛ سهامات احلكومة الت تصف الشروط الت ترعىا -

                                                      
 .45رقم  دراسات أساسية وثيقة  5
 .43رقم دراسات أساسية  وثيقة  6
 .44رقم دراسات أساسية  وثيقة  7
 .46رقم دراسات أساسية  وثيقة  8
 .47رقم دراسات أساسية  وثيقة  9

 .42رقم دراسات أساسية  وثيقة  10
 .59رقم دراسات أساسية  وثيقة  11
  Inf.15/15-CGRFA/14.الوثيقة   12
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سهامات أصغاب املصلغة بشأن مدّونات السلوك الطوعية، وا طوط التوجيهية، وأفضل املمارسات، و/أو ا -
املعايا املتعّلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل مجيع القطاعات الفرعية للموارد الوراثية 

 13 ية والزراعة؛لألغذ

 14واملالحظات التفساية للسمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. -

 
ودعت املدير العام ملنظمة األغذية  15بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ورّحبت اهليئة، يف دورهتا األخاة - 9

ر منظمة األغذية والزراعة، يف دورت  التاسعة والثالثني املنعقدة يف ورّحب مؤا  16والزراعة إىل أن يلفت عناية املؤار إليها.
، بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ودعا األعضان إىل حبثها واستخدامها حسبما هو 2015يونيو/حزيران 

وراثية، والتقاسم املوارد ال وأخذ املؤار علماا كذلك بالتكامل بني عمل اهليئة وبروتوكول ناغويا بشأن احلصول على مالئم.
العادل واملنصف للمنافع النامجة عن استخدامها امللغق باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول ناغويا(، يف ما يتعّلق باحلصول 

 17 على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها.
 
ا، مواصلة الفنية )مجاعات العمل( التابعة هلويف دورهتا األخاة، طلبت اهليئة من مجاعات العمل احلكومية الدولية  -10

العمل، مبساعدة األمني، على بلورة عناصر للغصول على املوارد وتقاسم منافعها خاصة بالقطاعات الفرعية، مبا يشمل 
لألنشطة  ندراسة دور املعارب التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها العريف، مع األخذ يف احلسبا

. وطلبت كذلك إىل فريق ا ربان توحيد نتائج اجتماعات 18والعمليات اجلارية يف إطار املعاهدة الدولية، لينظر فيها فريق ا ربان
جمموعات العمل وأية معلومات إرافية منبثقة عن الدراسات املواريعية بشأن القطاعات الت مل ت طيها جمموعات العمل، 

 هليئة يف دورهتا التالية.ورفع التقارير إىل ا

 

 السياق العالمي  –ثالثاً 
 
ل هبا من لمنافع الناشئة عن استخدامها وما يّتصل العادل واملنصف تقاسماليعترب احلصول على املوارد الوراثية و  -11

  19.للتنمية املستدامة الت اتفق عليها عاملياا  2030معارب تقليدية على النغو املتفق علي  دولياا، من أهداب جدول أعمال 
 
ويتكّون النظام الدويل بشأن احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها الذا ينطوا على هذا اهلدب من اتفاقية  -12

شأن ب التنوّع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا، وكذلك من صكوك تكميلية، مبا يف  لك املعاهدة وخطوط بون التوجيهية
. وتتناول منظمة الصغة العاملية 20احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

قضية تبادل فاوسات األنفلونزا والوصول إىل اللقاحات وتقاسم املنافع األخرى من خالل إطار االستعداد ملواجهة حاالت 
                                                      

 1Add. 13/Inf.15/15-CGRFA؛ وInf.15/15-CGRFA/13 الوثيقتان  13
 .Inf.15/15-CGRFA/10.الوثيقة   14
 .Report15/15-CGRFA/ التقريرب املرفق بان  15
 .Report15/15-CGRFA/ تقريرلامن  (2) 22الفقرة   16
  REP2015C/ تقريرلامن  52الفقرة   17
 .Report15/15-CGRFA/ تقريرلامن  22الفقرة   18
 . 6-15و 5-2 املقصدانللتنمية املستدامة،  2030حتويل عاملنا: جدول أعمال  – /1/70A/RESالقرار  19
 .10/1، القرار /27/10UNEP/CBD/COPالوثيقة   20
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ال املفاورات ويرد أيضاا احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها يف جدول أعم التفشي الوبائي ملرض األنفلونزا التابع هلا.
ناطق مبوجب اتفاقية األمم املتغدة لقانون البغار بشأن التنوّع البيولوجي البغرا يف امل قانوناا مة ألحد الصكوك الدولية امللز 
 ا ارجة عن الوالية الوطنية.

 

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 
نيو/حزيران يو  5ف تح باب التوقيرع علرى اتفاقيرة التنوّع البيولوجري فري قمرة األرض الت عقردت فري ريو دا جاناو فري  -13

، باتت اتفاقية 2016أكتوبر/تشرين األول  1واعتباراا من  .1993ديسمرب/كانون األّول  29ودخلت حّيز التنفيذ يف  1992
؛ كونات ملالتنوّع البيولوجي؛ واالستخدام املستدام  حفظرئيسية:  أهداب ةولالتفاقية ثالث طرفاا. 196التنوّع البيولوجي تضم 

الوراثية  ، مبا يف  لك من خالل احلصول على املوارداجلينيةاملوارد استخدام لمنافع الناشئة عن واملنصف لالعادل تقاسم الو 
 .ونقل التكنولوجيا والتمويل بصورة مالئمة

 
وتتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرب متعاقد فيها اختا  التدابا التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية،  -14

هو مناسب، هبدب التقاسم العادل واملنصف لنتائج البغث والتطوير واملنافع الناشئة عن االستخدام التجارا حسبما 
وينب ي أن يكون احلصول على   21واالستخدامات األخرى للموارد الوراثية مع األطراب املتعاقدة الت توفر مثل هذه املوارد.

وتشمل  .23فقاا لشروط متفق عليها بصورة متبادلةو ويف حال منغ ، جيب أن يتّم  22تناةاملوارد الوراثية رهناا باملوافقة املسبقة املس
املنافع احملتملة الت ينب ي تقامسها أيضاا: احلصول على التكنولوجيا الت تستخدم املوارد الوراثية ونقل هذه التكنولوجيا؛ 

على النتائج واملنافع  املوارد الوراثية؛ واألولوية يف احلصول واملشاركة يف أنشطة حبوث التكنولوجيا البيولوجية الت تستند إىل
 .24وجيا البيولوجية للموارد الوراثيةالناشئة عن استخدام التكنول

  

                                                      
 .7-15اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة   21
 .3-15و 5-15ن ااتفاقية التنوع البيولوجي، املادت  22
 .4-15اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة   23
 .21و 20و 19و 16و 7-15اتفاقية التنوع البيولوجي، املواد   24
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 والتقاسم العادل والمنصف  الجينيةبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد 
 باتفاقية التنوع البيولوجي الملحقللمنافع الناشئة عن استخدامها 

 
يف اجتماع   2010أكتوبر/تشرين األّول  29اعتمد مؤار األطراب يف اتفاقية التنوّع البيولوجي بروتوكول ناغويا يف  -15

، بات 2016أكتوبر/تشرين األول  1واعتباراا من  .2014أكتوبر/تشرين األّول  12العاشر، ودخل الربوتوكول حّيز التنفيذ يف 
ويهدب بروتوكول ناغويا إىل مواصلة النهوض باهلدب الثالث التفاقية التنوّع البيولوجي:   25طرفاا. 78بروتوكول ناغويا يضم 

التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية، مبا يف  لك من خالل احلصول على املوارد الوراثية 
 مويل بصورة مالئمة.ونقل التكنولوجيا والت

 
ويرتكز بروتوكول ناغويا على احلق السيادا الذا تتمتع ب  الدول على مواردها الطبيعية، ما يعين أّن سلطة حتديد  -16

اغويا الذا يشمل وحيّدد بروتوكول ن احلصول على املوارد الوراثية منوطة باحلكومات الوطنية وختضع للتشريعات الوطنية.
من اتفاقية التنوع البيولوجي وما يتصل هبا من  15ثية لألغذية والزراعة، يف إطار املادة املوارد الوراثية، ومن رمنها املوارد الورا

( احلصول على املوارد الوراثية من 1معارب تقليدية، االلتزامات األساسية لألطراب في  كي تتخذ تدابا تتعّلق مبا يلي: )
إىل املعارب ثية و/أو الكيميائية احليوية للموارد الوراثية، و أجل استخدامها، أا ألغراض البغوث والتطوير على الرتكيبة الورا

( تقاسم املنافع الناشئة عن أعمال البغوث والتطوير هذه وكذلك االستخدامات الالحقة والتسويق 2التقليدية املرتبطة هبا؛ )
لتدابا املطّبقة خدمة رمن واليتها ل( امتثال مستخدمي املوارد الوراثية واملعارب التقليدية املرتبطة هبا واملست3التجارا؛ )

 بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 
ع ويقّر بروتوكول ناغويا صراحة يف ديباجت ، بأمهية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن ال ذائي، وبالطبيعة ا اصة للتنو  -17

عضها البعض مميزة، إرافة إىل اعتماد مجيع البلدان على ب البيولوجي الزراعي، ومسات  املميزة واملشاكل الت تتطّلب حلوالا 
ما يتعّلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وطبيعتها ا اصة، وأمهيتها لتغقيق األمن ال ذائي يف العامل، والتنمية املستدامة  يف

الذا تؤدي  كّل  اغويا أيضاا بالدور األساسيويف هذا الشأن، يقّر بروتوكول ن للزراعة يف سياق احلّد من الفقر وت ّا املناخ.
 من املعاهدة واهليئة.

 
ة ويقتضي الربوتوكول، يف أحكام  التنفيذية، من األطراب أن تنظر لدى ورع وتنفيذ تشريعاهتا أو متطلباهتا التنظيمي -18

لنسبة لألمن لزراعة ودورها ا اص بااملتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف أمهية املوارد الوراثية لألغذية وا
وباإلرافة إىل  لك، ينب ي أن هتيئ األطراب الظروب لتعزيز وتشجيع البغوث الت تسهم يف حفظ التنوع  .26ال ذائي

البيولوجي واستخدام  املستدام، ال سّيما يف البلدان النامية، مبا يف  لك من خالل تدابا مبسطة بشأن احلصول على املوارد 
 27اض البغوث غا التجارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة ت ّا مقاصد هذه البغوث.ألغر 

 
وال تؤثر أحكام بروتوكول ناغويا على حقوق والتزامات أا طرب ناجتة عن أا اتفاق دويل قائم، إال إ ا كانت  -19

وباإلرافة إىل  لك، يرتك  28 ده.ممارسة هذه احلقوق وااللتزامات ستتسبب يف أررار خطاة للتنوع البيولوجي أو هتد
                                                      

25  protocol/signatories/-http://www.cbd.int/abs/nagoya  
 )ج(.8بروتوكول ناغويا، املادة   26
 )أ(.8بروتوكول ناغويا، املادة   27
 . 1-4بروتوكول ناغويا، املادة   28
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الربوتوكول جماالا واسعاا لالتفاقات الدولية األخرى يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وال مينع الربوتوكول األطراب 
 دفي  من ورع اتفاقات دولية أخرى  ات الصلة وتنفيذها، مبا يف  لك اتفاقات أخرى متخصصة تتعلق باحلصول على املوار 

وحيثما ينطبق صك دويل متخص   .29وتقاسم منافعها، شريطة أن تدعم أهداب االتفاقية والربوتوكول وأال تتعارض معها
بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على حنو يتسق ويتماشى مع أهداب االتفاقية والربوتوكول وال يتعارض معها، 

ي احملدد أو األطراب املتعاقدة يف الصك املتخص  يف ما يتعلق باملورد الوراثفإن الربوتوكول ال يسرا على الطرب املتعاقد 
ويتمثل أحد الصكوك الت يعرتب هبا الربوتوكول صراحةا باملعاهدة الدولية الت  .30املشمول بالصك املتخص  وألغرار 

لى ألخرى، ين  الربوتوكول أيضاا عوباإلرافة إىل هذا االنفتاح على الصكوك الدولية ا .31ورعت يف انسجام مع االتفاقية
ررورة إيالن االعتبار الواجب "للعمل املستمر املفيد و ا الصلة أو للممارسات مبوجب الصكوك الدولية هذه واملنظمات 

 .32ذا الربوتوكول وعدم تعاررها معها"الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداب االتفاقية وهل
 
األطراب بأن تشجع، على حنو مناسب، على إعداد وحتديث واستخدام بنود تعاقدية  ويلزم بروتوكول ناغويا أيضاا  -20

منو جية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة ومدونات السلوك الطوعية وا طوط التوجيهية 
را مؤار األطراب بوصف   33وأفضل املمارسات و/أو املعايا املتعّلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وينب ي أن جي 

اجتماعاا لألطراب يف بروتوكول ناغويا تقييماا دورياا الستخدام البنود التعاقدية النمو جية، ومدونات السلوك، وا طوط 
 34التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايا.

 

 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 
واعتمدها مؤار منظمة األغذية والزراعة يف دورت  احلادية  2001و 1994تفاورت اهليئة على املعاهدة بني عامي  -21

أكتوبر/تشرين  1واعتباراا من . 2004يونيو/حزيران  29ودخلت حّيز التنفيذ يف  .2001نوفمرب/تشرين الثاين  3والثالثني يف 
وتتمّثل أهداب املعاهدة بصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  طرفاا. 141، أصبغت املعاهدة تضم 2016األول 

واستخدامها على حنو مستدام، وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها بصورة عادلة ومنصفة، مبا ينسجم مع اتفاقية التنوّع 
 .البيولوجي، لتغقيق الزراعة املستدامة واألمن ال ذائي

 
ة ر اتفاقية التنوّع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، تستند املعاهدة إىل فررية أّن الدول تتمتع حبقوق السيادوعلى غرا -22

اّل أنّ  مبوجب إ على املوارد الوراثية ا اصة هبا، وتعرتب بسلطة احلكومات الوطنية يف تقرير حق احلصول على هذه املوارد.
ها السيادا بإقامة النظام املتعدد األطراب لتيسا احلصول على املوارد وتقاسم هذه املعاهدة، مارست األطراب املتعاقدة حق

منافعها النقدية وغا النقدية الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من خالل شروط موحدة على 
وينسغب  الزراعة.يع املوارد الوراثية النباتية لألغذية و وتنطبق املعاهدة على مج النغو املبنّي يف االتفاق املوحد لنقل املواد.

حمصوالا من أهم احملاصيل يف العامل الت اّثل جمتمعةا نسبة مئوية مرتفعة جداا من األغذية  64نظامها املتعدد األطراب على 
                                                      

 .2-4بروتوكول ناغويا، املادة   29
 .4-4بروتوكول ناغويا، املادة   30
 .1-1املعاهدة، املادة   31
 .3-4بروتوكول ناغويا، املادة   32
 .1-20و 1-19ن ابروتوكول ناغويا، املادت  33
 .2-20و 2-19ن ابروتوكول ناغويا، املادت  34
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ندوق تقاسم املنافع التابع رى إىل صومبوجب االتفاقية، تتدفق املنافع النقدية واملنافع التجارية األخ املستخلصة من النباتات.
للمعاهدة الذا يضمن يف املقام األّول إتاحتها بصورة مباشرة وغا مباشرة للمزارعني يف سائر البلدان، ال سّيما يف البلدان 

 تستخدمها علىو النامية والبلدان  ات االقتصاديات الت تشهد حتّوالا، والت تصون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 حنو مستدام.

 
وباشر اجلهاز الرئاسي للمعاهدة يف دورت  السادسة إعداد "مشروع كامل منّقح لالتفاق املوحد لنقل املواد، مع  -23

نب ي ورع إىل  لك، ي إرافةا  الرتكيز بصورة خاصة على إنشان نظام اشرتاك" هبدب زيادة دخل صندوق تقاسم املنافع.
وتواصل جمموعة العمل  35النظام املتعدد األطراب على أساس سيناريوهات خمتلفة وتوقّعات الدخل. خيارات لتكييف ت طية

 املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سا عمل النظام املتعدد األطراب النظر يف هذه القضايا.
 
وتعرتب املعاهدة صراحة باملسامهة الكربى الت قّدمها املزارعون للجهود املستمرة لتنمية الثروة العاملية للموارد الوراثية  -24

وتدعو إىل محاية املعارب التقليدية  من املعاهدة بشأن حقوق املزارعني. 9النباتية لألغذية والزراعة، وال سّيما من خالل املادة 
وزيادة مشاركتهم يف العمليات الوطنية الختا  القرارات، ورمان تقامسهم للمنافع الناشئة عن استخدام هذه هلؤالن املزارعني، 

، وقد ع قدت مشاورة عاملية خبصوص حقوق املزارعني 36واعتمد اجلهاز الرئاسي عّدة قرارات بشأن حقوق املزارعني املوارد.
 .37 2016سبتمرب/أيلول  30إىل  27من 

 

 د لمواجهة حاالت التفشي الوبائي لمرض األنفلونزاإطار االستعدا
 
ار االستعداد نظمة الصغة العاملية إطجلمعية الصغة العاملية التابعة مل، اعتمدت الدورة الرابعة والستون 2011يف عام  -25

احات وتقاسم املنافع اللقبشأن تبادل فاوسات األنفلونزا والوصول إىل ملواجهة حاالت التفشي الوبائي ملرض األنفلونزا، 
األخرى. ويهدب اإلطار إىل حتسني االستعداد ملواجهة األنفلونزا، وتعزيز احلماية رد التفشي الوبائي لألنفلونزا، من خالل 
حتسني وتعزيز النظام العاملي ملراقبة ومواجهة األنفلونزا التابع ملنظمة الصغة العاملية، هبدب احلصول على نظام عادل وشفاب 

  :إىل ال، على أساس املساواة بالنسبةمنصف وفعّ و 
 

 وفاوسات األنفلونزا األخرى الت لديها قدرة على إحداث تفشي وبائي لإلنسان؛ H5N1تقاسم  (1)
 الوصول إىل اللقاحات وتقاسم املنافع األخرى. (2)

  

                                                      
  Report15/6-IT/GB/ التقريرب 1-املرفق ألف  35
 . 5/2015، و8/2013، و6/2011، و6/2009، و2/2007القرارات   36
37  rights-farmers’-consultation-http://planttreaty.org/content/global 
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ناير/كانون الثاين الثامنة والثالثني بعد املائة املنعقدة يف ي دورت وطلب اجمللس التنفيذا ملنظمة الصغة العاملية، يف  -26
ألمراض بروتوكول ناغويا على تقاسم مسببات ا ميكن أن يؤثر تنفيذ، من أمانة منظمة الصغة العاملية حتليل كيف 2016

ة العاملية يف هذا الصدد، لصغرفع تقرير إىل اجمللس التنفيذا ملنظمة اعلى األمانة واآلثار احملتملة للصغة العامة. وسيتعني 
 .38 2017 خالل الدورة األربعني بعد املائة للمجلس الت ستعقد يف يناير/كانون الثاين

 

 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
 
اتفاقية األمم املتغدة لقانون البغار اتفاق دويل حيّدد حقوق الدول ومسؤولياهتا بالنسبة إىل استخدام حميطات  -27

واالتفاقية  العامل، عن طريق تنظيم سلوك بعض األنشطة االقتصادية، ومحاية البيئة، وصون املوارد الطبيعية البغرية وإدارهتا.
، 2016أكتوبر/تشرين األول  1واعتباراا من  .1994نوفمرب/تشرين الثاين  16دخلت حّيز التنفيذ يف  1982الت أبرمت يف عام 

 بلداا واالحتاد األورويب إىل االتفاقية. 167انضم 
 
تعترب املوارد الوراثية البغرية املتواجدة يف املناطق ا ارجة عن الوالية الوطنية، أا يف أعايل البغار وقاع أعماق  -28
لكن يف حالة العمليات واألنشطة الت  .بغار )"املنطقة"( خارج نطاق اتفاقية التنوّع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلاال

جترا رمن والية الدولة أو حتت رقابتها، تنطبق أحكام هذين الصكني، بصرب النظر عن مكان ظهور آثارها، رمن والية 
.ويشّكل مدى ت طية اتفاقية األمم املتغدة لقانون البغار للموارد الوراثية 39ة الوطنيةالدولة الوطنية أو خارج حدود الوالي

البغرية يف املناطق ا ارجة عن الوالية الوطنية مورع جدل بفعل التفساات املختلفة لبعض أحكام االتفاقية، مبا يف  لك 
لرمسية املفتوحة ا أنّ  بنانا على عمل جمموعة العمل غا اتلك الت تعاجل أعايل البغار واملنطقة والبغوث العلمية البغرية. غ

العضوية واملخصصة لدراسة القضايا املتعّلقة بصون التنوّع البيولوجي البغرا خارج مناطق الوالية الوطنية واستخدام  على 
دويل ملزم قانوناا رمن التفاوض بشأن صك  2015يونيو/حزيران  19 حنو مستدام، قّررت اجلمعية العامة لألمم املتغدة يف

اتفاقية األمم املتغدة لقانون البغار ي عىن بصون التنوّع البيولوجي البغرا يف املناطق ا ارجرة عن الواليرة الوطنيرة واستخدام  
عن ناطق ا ارجة صون التنوّع البيولوجي البغرا يف امل" وتشمل املواريرع الت ستتطّرق إليها املفاوررات على حنو مستدام.

الوالية الوطنية واستخدام  على حنو مستدام وال سيّما املوارد الوراثية البغرية جمتمعة وبصورة كلية، مبا يف  لك املسائل بشأن 
ة، تقاسم املنافع والتدابا من قبيل أدوات اإلدارة القائمة على املناطق الت تتضمّن املناطق احملمية البغرية، وتقييم اآلثار البيئي

املنشأة مبوجب القرار  ،، بدأت اللجنة التغضاية2016ويف مارس/آ ار  .40لقدرات، ونقل التكنولوجيا البغرية"وبنان ا
للجمعية العامة لألمم املتغدة، عملها لتقدمي توصيات موروعية إىل اجلمعية العامة بشأن عناصر مشروع ن   69/292

احملرز حبلول  قدمهاتصك دويل ملزم قانوناا مبوجب اتفاقية األمم املتغدة لقانون البغار، ورفع تقرير إىل اجلمعية العامة عن 
 .2017هناية عام 

  

                                                      
38  review/NagoyaStudyTORs.pdf.-2016http://www.who.int/influenza/pip/ 
 )ب(.4اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة   39
راطق البغار بشأن حفظ التنوع البيولروجي البغررا يف املن لقانونورع صك دويل ملزم قانونا يف إطار اتفاقية األمم املتغدة  /292/69A/RES القرار40

 الواقعرةخارج نطاق الوالية الوطنية واست الل  على حنو مستدام.
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 تقبل بشأن الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالعمل في المس  -رابعاً 
 وتقاسم منافعها

 
، يف مسألة ورع العناصر املعنية 2016نظرت جمموعات العمل، خالل دوراهتا يف عام استجابة لطلب اهليئة،  -29

ة املتصلة باملوارد ب التقليديحتديداا بالقطاع الفرعي للغصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف  لك دراسة دور املعار 
 الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها العريف.

 
. وأحاط علماا بتقارير 201541ويف أعقاب اجتماعات جمموعات العمل، اجتمع فريق ا ربان يف سبتمرب/أيلول  -30

بطلب اهليئة بتوحيد نتائج  ، و كر43والسابقة 42اجتماعات جمموعات العمل الت عقدت خالل الفرتتني املاليتني احلالية
 اعترب أن هذا الطلب يأيت يف الوقت املناسب، نظراا إىل أن العديد ا ربان. ويف حني أن فريق 44اجتماعات جمموعات العمل

فإن  قد أعرب  45من البلدان هي يف طور اعتماد، أو مراجعة، أو تنفيذ التدابا احمللية للغصول على املوارد وتقاسم منافعها،
عتقاده بأن "هناك حاجة إىل مزيد من املدخالت من جمموعات العمل األربع ملواصلة ورع العناصر املعنية حتديداا عن ا

 .46بالقطاع الفرعي للغصول على املوارد وتقاسم منافعها"
 
ونظراا لواليت  احملدودة، ناقش فريق ا ربان، يف حماولة لزيادة تيسا العمل املثمر يف هذا اجملال، خمتلف القضايا  -31

بأولويات لعمل اهليئة بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها للفرتة املالية املوروعية، وأوصى 
 ا أن توفر املعلومات الالزمة جملموعات العمل ملواصلة ورع العناصر املعنية حتديداا بالقطاعاملقبلة، وكذلك بعملية من شأهن

 47الفرعي للغصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 
ارد الوراثية القادمة، بشررأن احلصررول على املو  الدوراتوأوصررى فريق ا ربان بأن يركز عمل اهليئة، خالل فرتة ما بني  -32

( حتسرررررررني الوعي بشرررررررأن احلصرررررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 1لألغذية والزراعة وتقاسرررررررم منافعها على ما يلي: )
تلفة خ( وررررع العناصرررر املعنية حتديداا بالقطاعات الفرعية امل3حتديد مجاعات ممارسرررني  ات صرررلة؛ )( 2وتقاسرررم منافعها؛ )

للغصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، مبا يف  لك، على أساس املمارسات القائمة، املعايا العامة 
الزراعة؛ لسررررمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية و املسرررراعدة البلدان يف تطبيق مفهوم "االسررررتخدام"، مع األخذ يف االعتبار 

بشررأن ممارسررات االسررتخدام والتبادل، والصرركوك  ات الصررلة، وإشررراك اجملتمعات األصررلية واحمللية يف  مجع املعلوماتو ( 4)

                                                      
 .CGRFA-6/17/16الوثيقة   41
 الوثيقةمن  26-23الفقرات و ؛ CGRFA-12/17/16الوثيقة من  28-25الفقرات ؛ و CGRFA-10/17/16 الوثيقةمن  19-17الفقرات   42

CGRFA-16/17/15الوثيقةمن  24-22الفقرات  ؛ CGRFA-16/17/18. 
 لوثيقةمن ا 45-40الفقرات و ؛ ،CGRFA-12/15/15الوثيقة  من 36-30؛ والفقرات CGRFA-9/15/15الوثيقة  من 25-19الفقرات   43

CGRFA-15/15/14 
 .CGRFA-6/17/16الوثيقة من .9الفقرة   44
 .CGRFA-6/17/16الوثيقة من  8الفقرة   45
 .CGRFA-6/17/16الوثيقة من .9الفقرة   46
 .CGRFA-6/17/16الوثيقة من  10الفقرة   47
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تنفيذ تدابا احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، وبشأن التجارب القطرية املتعلقة باستخدام عناصر احلصول على املوارد 
  48منافعها. وتقاسم

 
، وغاهم يق ا ربان بعقد ورشة عمل دولية لزيادة الوعي لدى أعضان اهليئة واملراقبنيما يتعلق بالعملية، أوصى فر  ويف -33

من أصغاب املصلغة وجمتمعات املمارسني، بشأن مسألة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وأمهيتها بالنسبة للموارد 
شة العمل  ات ا ربات ووجهات النظر. وستكون ور ولتوفا منتدى للمشاركني لتبادل املعلومات و الوراثية لألغذية والزراعة، 

قيمة أيضاا ملكاتب جمموعات العمل الت ستطور، على أساس السمات املميزة لقطاعاهتا الفرعية وباألخذ يف احلسبان 
ها ستعررتقاسم منافعها خاصة بقطاعاهتا الفرعية، لتللمعلومات الت مت مجعها، أول مشروع لعناصر احلصول على املوارد و 

جمموعات العمل ا اصة هبا. وبعد استعراض مشروع عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من قبل جمموعات العمل، 
 سيجتمع فريق ا ربان لتوحيد مشروع عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، لتنظر في  اهليئة يف دورهتا العادية السابعة

 .1على النغو املقرتح من قبل فريق ا ربان، يف اجلدول  عشرة. ويرد تصور هلذه العملية،

 
: العمل في المستقبل بشأن الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، على 1الجدول 

 النحو المقترح من قبل فريق الخبراء

 2017 وفر األعضان املدخالت  ات الصلة ي

شررررررارك يف ، تاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررررررم منافعهااحلصررررررول على ورشررررررة عمل دولية بشررررررأن 
 املعاهدة وأمانة اهليئة )رمبا بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أو بدعم منها( اتنظيمه

اجتماع ملدة ثالثة أيام ملكاتب جمموعات العمل، مباشرررررررة بعد ورشررررررة العمل، لورررررررع العناصررررررر املعنية 
 *طاعات الفرعية املختلفة للغصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها حتديداا بالق

 عن طريق الوسائل اإللكرتونية تعاون

تسرررررتعرض جمموعات العمل مشرررررروع العناصرررررر املعنية حتديداا بالقطاعات الفرعية للغصرررررول على املوارد 
 وتقاسم منافعها، على النغو الذا أعدت  املكاتب

2018 

لغصررول على املوارد ل يعمل فريق ا ربان على توحيد مشررروع العناصررر املعنية حتديداا بالقطاعات الفرعية
 ، على النغو املستعرض من قبل جمموعات العملوتقاسم منافعها

 تنظر الدورة العادية السررررررررررابعة عشرررررررررررة للهيئة يف مشررررررررررروع العناصررررررررررر املعنية حتديداا بالقطاعات الفرعية
 للغصول على املوارد وتقاسم منافعها

2019 

بالنسبة للموارد الوراثية للكائنات الدقيقة والالفقاريات، يقرتح فريق ا ربان إنشان جمموعة مؤلفة من سبعة خربان إقليميني  *
 يرشغهم مكتب اهليئة.

 

 الموارد المطلوبة  –خامساً 
 

 حيتوا املرفق األول هلذه الوثيقة على ميزانية لألنشطة املقرتحة من قبل فريق ا ربان.  -34

  

                                                      
 .CGRFA-6/17/16الوثيقة من  36الفقرة   48
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 التوجيهات المطلوبة  –سادساً 
 

 قد ترغب اهليئة يف:  -35
 

من األمانة مواصررررررلة العمل بشررررررأن احلصررررررول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسررررررم منافعها،  الطلب (1)
هبدب رفع مستوى الوعي لدى األعضان، وسلطاهتم املختلفة املعنية باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، 

ة لألغذية والزراعة يف وأصرررررررررغاب املصرررررررررلغة اآلخرين، ملسررررررررراعدة األعضررررررررران على عكس أمهية املوارد الوراثي
تداباهم للغصرررررررول على املوارد وتقاسرررررررم منافعها، ودورها املميز الذا تلعب  يف األمن ال ذائي، والسرررررررمات 

دب التنمية هل 6-15و 5-2 املقصررديناملميزة للقطاعات الفرعية املختلفة، و لك هبدب املسررامهة يف حتقيق 
ولتمكني القطاعات الفرعية من املشرررررراركة بطريقة مفيدة وتعزيز االتصرررررراالت يف العمليات  ات املسررررررتدامة، 

 الصلة، على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية؛ 
 
زراعة احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والمن أمانت املعاهدة واهليئة عقد ورشة عمل دولية بشأن  الطلب (2)

يف أقرب وقت ممكن بعد الدورة العادية السررررررادسررررررة عشرررررررة للهيئة، ورمبا بالتعاون مع أمانة  منافعها وتقاسررررررم
اتفاقية التنوع البيولوجي أو بدعم منها؛ وينب ي أن هتدب ورشرة العمل إىل رفع مسرتوى الوعي لدى أعضران 

وارد احلصررررررول على امل اهليئة واملراقبني وأصررررررغاب املصررررررلغة اآلخرين وجمتمعات املمارسررررررني، بشررررررأن مسررررررألة
وتقاسرررررم منافعها وأمهيتها بالنسررررربة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتوفا منتدى للمشررررراركني، مبا يف  لك 

قاريات، الدقيقة والالفكائنات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة للمكاتب جمموعات العمل، وا ربان بشرررررررررررررأن 
  ربات ووجهات النظر؛وفريق ا ربان، لتبادل املعلومات وا

 
 دعوة األعضان واملراقبني لتوفا املدخالت  ات الصلة بورشة العمل عن طريق الوسائل اإللكرتونية؛ (3)
 
من مكاتب جمموعات العمل التابعة للهيئة أن جتتمع مباشررررررررررررةا بعد انتهان ورشرررررررررررة العمل ملدة ثالثة  الطلب (4)

اسم املعنية حتديداا بالقطاعات الفرعية للغصول على املوارد وتق أيام، لورع املسودة األوىل ملشروع العناصر
منافعها؛ وعقد اجتماع ملدة ثالثة أيام للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة للكائنات الدقيقة 

وررررع ل والالفقاريات، واجتماع ملدة ثالثة أيام لسررربعة خربان إقليميني سررريتم ترشررريغهم من قبل مكتب اهليئة
 للغصول على املوارد وتقاسم منافعها لقطاعاهتم الفرعية؛ مشروع عناصر 

 
تشجيع مكاتب جمموعة العمل وا ربان السبعة املرشغني عن املوارد الوراثية للكائنات الدقيقة والالفقاريات،  (5)

 على العمل عن طريق الوسائل اإللكرتونية يف مجيع مراحل العملية؛ 
 
من فريق ا ربان أن جيتمع جمدداا لتوحيد مشروع العناصر املعنية حتديداا بالقطاعات الفرعية للغصول  الطلب (6)

على املوارد وتقاسرررررم منافعها، مبا يف  ل مشرررررروع العناصرررررر للغصرررررول على املوارد الوراثية للكائنات الدقيقة 
 السابعة عشرة؛  والالفقاريات وتقاسم منافعها، لتنظر فيها اللجنة يف دورهتا العادية
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 من األمانة تيسا العملية، مبا يف  لك من خالل ما يلي: الطلب (7)
 

o  مجع املعلومات من البلدان، واجملتمعات األصررررلية واحمللية وأصررررغاب املصررررلغة بشررررأن اسررررتخدام وتبادل
املمارسرررررررررررات، ومدونات السرررررررررررلوك الطوعية، وا طوط التوجيهية وأفضرررررررررررل املمارسرررررررررررات، و/أو املعايا 

قاسرررررررررررررم توالربوتوكوالت اجملتمعية، وكذلك البنود التعاقدية النمو جية بشرررررررررررررأن احلصرررررررررررررول على املوارد و 
 منافعها، وال سيما تلك الت تتناول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ 

o احلصررررررررول على املوافقة املسرررررررربقة عن علم، أو موافقة اجملتمعات  مجع املعلومات من البلدان حول كيفية
ى ل، رمن اختصاصها، وبشأن ا ربات املتعلقة بتنفيذ أا تدابا للغصول عاحمللية وإشراكهااألصلية و 

 املوارد وتقاسم منافعها  ات صلة يف حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ 

o  مجع املعلومات من اجملتمعات األصرررررررلية واحمللية وأصرررررررغاب املصرررررررلغة اآلخرين بشرررررررأن جتارهبم وكذلك
وجهات نظرهم املتعلقة بكيف ميكن للبلدان أن تنظر يف مسررررررررألة احلصررررررررول على املوافقة املسرررررررربقة عن 

أو موافقة اجملتمعات األصلية واحمللية وإشراكها، يف حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارب علم، 
 التقليدية املرتبطة هبا؛

o  مررا يتعلق برراسررررررررررررررتخرردام عنرراصررررررررررررررر احلصررررررررررررررول على املوارد  املعلومررات من البلرردان عن جتررارهبررا يفمجع
 منافعها.  وتقاسم

 
من أمانت اهليئة واجلهاز الرئاسرررررري للمعاهدة مواصررررررلة توطيد أواصررررررر التعاون لتعزيز االتسرررررراق يف جمايل  الطلب (8)

 ورع برامج العمل ا اصة باجلهازين واملتعّلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتنفيذ تلك الربامج؛
 
فقاا موارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و دعوة اجلهاز الرئاسررررررررررررري للمعاهدة ، يف إطار إدارت  املسرررررررررررررتمرّة لل (9)

من املعاهدة، مواصرررررررررلة التنسررررررررريق الوثيق مع اهليئة ملعاجلة السرررررررررمات املمّيزة للموارد الوراثية النباتية  3للمادة 
لألغذية والزراعة واسررررتخداماهتا احملددة بصررررورة تكاملية، مع األخذ يف االعتبار األنشررررطة والعمليات اجلارية 

ار املعاهدة، مبا يف  لك العملية احلالية الرامية إىل حتسني عمل النظام املتعدد األطراب للغصول على يف إط
املوارد وتقرراسررررررررررررررم منررافعهررا، والتعرراون اجلررارا لرردعم التنفيررذ املتنرراسررررررررررررررق للمعرراهرردة واتفرراقيررة التنوع البيولوجي 

 وبروتوكول ناغويا؛
 
 على فرتات منتظمة مع اهليئة، بشرررررأن العملية الرامية إىل حتسررررني دعوة اجلهاز الرئاسررررري إىل تبادل املعلومات (10)

 النظام املتعدد األطراب، هبدب جتنب االزدواجية يف بذل اجلهود؛
 
النظر يف ما إ ا كان ينب ي تناول مسرررألة احلصرررول على املعلومات الوراثية واسرررتخدامها )املميزة بطرق خمتلفة  (11)

 الة الطابع املادا"، و/أو "بيانات التتابع اجلينية"(، خالل دورهتا املقبلة.  مثل "االستخدام باحملاكاة"، "إز 
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 1المرفق 

 الموارد المطلوبة من خارج الميزانية
 (ةاألمريكي ات)جميع المبالغ بآالف الدوالر 

2018 2017  
  

 
45 
25 
50 
75 

 ومين( يلمدة وتقاسم منافعها )ورشة عمل دولية بشأن الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 التكاليف املباشرة لالجتماع )ترمجة فورية وسعاة(

 إعداد الوثائق 

 التوثيق )الرتمجة التغريرية/الطباعة(

 السفر/بدل اإلقامة اليومي ألعضان املكتب/ فريق ا ربان/املتغدثني
 

18 
 
 

 لرابعة، الدورة االفنيين والقانونيين المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها فريق الخبراء

 السفر/بدل اإلقامة اليومي

 المجموع:  213
 
 


