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v متهيد

معلومات أساسية

الغرض من هذه الوثيقة

اعتبارات لوضع تدابري للحصول على املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو 

تكييفها أو تنفيذها

احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
وتقاسم منافعها: اإلطار القانوين الدويل

األساس املنطقي لتدابري احلصول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

عناصر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم 
منافعها بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

امللحق
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة





متت اإلشادة بربوتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف 
للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول ناغويا( بوصفه خطوة 

عظيمة باجتاه تنفيذ اهلدف الثالث التفاقية التنّوع البيولوجي: املتمّثل يف تقاسم املنافع الناشئة عن 
استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك الوصول املناسب هلا، بشكل عادل ومنصف. واملراد من تنفيذ 

هذا اهلدف الثالث هو اإلسهام يف صون التنّوع البيولوجي واستخدام مكّوناته بشكل مستدام كما 
ينّص عليه اهلدفان اآلخران من االتفاقية.

ويطرح بروتوكول ناغويا على صّناع السياسات واإلداريني املسؤولني عن تنفيذها على املستوى 
الوطين عددًا من التحديات. ويكمن أحد هذه التحديات يف أنه يتوّجب على بروتوكول ناغويا النظر 
يف أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص يف حتقيق األمن الغذائي لدى وضع تدابري 
الوصول إىل املوارد الوراثية وتقاسم منافعها وتنفيذها. ويقّر بروتوكول ناغويا صراحة بأهمية املوارد 

الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي، وبطبيعة التنّوع البيولوجي الزراعي اخلاصة، ومساته املتمّيزة 
واملشاكل اليت تتطلب حلواًل متمّيزة إىل جانب تكافل مجيع البلدان يف ما خيّص املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة، وأهمية هذه املوارد بالنسبة إىل التنمية الزراعية املستدامة يف سياق التخفيف 

من وطأة الفقر وتغّير املناخ. غري أن بروتوكول ناغويا يوّفر توجيهات قليلة بشأن كيفية انعكاس 
مسات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشكل مالئم يف التدابري املحلية الرامية إىل الوصول إليها 

وتقاسم منافعها. 

وقامت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )الفاو( يف سنة 2013 بوضع عملية تتمثل خمرجاتها يف العناصر لتيسري التنفيذ املحلي 

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية 
لألغذية والزراعة )عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها(. وقامت اهليئة، يف دورتها العادية 

23 يناير/كانون الثاين 2015( بالنظر والرتحيب بهذه العناصر، اليت عمل فريق  اخلامسة عشرة )19 – 
من اخلرباء الفنيني والقانونيني املعنيني باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها من مجيع األقاليم 

يف العامل على وضعها، مث أعرب مؤمتر املنظمة، الذي يشّكل أعلى جهاز رئاسي يف الفاو، عن 
ترحيبه بها. 

وترمي عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل مساعدة احلكومات اليت تنظر يف تدابري 
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تقوم بوضعها أو تكييفها أو تنفيذها، على األخذ بعني 

االعتبار أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والدور اخلاص الذي تلعبه يف حتقيق األمن الغذائي، 
والسمات املمّيزة اليت تتمتع بها خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

مبوازاة االمتثال للصكوك الدولية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها حبسب االقتضاء.

متهيد





تتمتع منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( واهليئة التابعة هلا بتاريخ طويل يف معاجلة القضايا   .1
املتصلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك احلصول عليها والتقاسم العادل واملنصف 
للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويف عام 1983، اعتمد مؤمتر املنظمة التعهد الدويل بشأن املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة الذي وضع إطار السياسات والتخطيط للهيئة فيما يتعلق باملوارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وخالل السنوات التالية، تفاوضت اهليئة بشأن مزيد من القرارات 

اليت تفسر التعهد الدويل، وباشرت يف عام 1994 مراجعة التعهد الدويل. ونتيجة هلذه العملية، 
اعتمد مؤمتر املنظمة يف عام 2001 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
)املعاهدة الدولية(، وهي الصك الدويل التنفيذي األول وامللزم قانونا للحصول على املوارد وتقاسم 

املنافع بالنسبة للموارد الوراثية.

اتفاقية التنوع البيولوجي
اعتمدت اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 1992، وهي أول اتفاقية عاملية تعاجل مسألة   .2

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف أهدافها وأحكامها. وتعرتف االتفاقية باحلقوق السيادية 
للدول على مواردها الطبيعية وتؤكد على السلطة اليت تتمتع بها احلكومات، رهنًا بتشريعاتها 

الوطنية، لتحديد احلصول على املوارد الوراثية.

معلومات أساسية
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وهيئة املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة

1
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 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

بروتوكول ناغويا
يشكل بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف   .3

للمنافع النامجة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول ناغويا(، اتفاقًا تكميليًا 
التفاقية التنوع البيولوجي. وهو يوفر اإلطار القانوين للتنفيذ الفعال للهدف الثالث من اتفاقية التنوع 

البيولوجي، املتمثل يف التقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجة عن استخدام املوارد الوراثية، 
مبا يف ذلك عن طريق احلصول على املوارد الوراثية، بهدف املساهمة يف حتقيق اهلدفني اآلخرين 

التفاقية التنوع البيولوجي، وهما حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته. 

النظام الدويل
وفقا ملا سلم به مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه العاشر، يتكون   .4

النظام الدويل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا 
وكذلك صكوك تكميلية مبا يف ذلك، املعاهدة وخطوط بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد 

اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.1 

السمات اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
من املسلم على نطاق واسع بالطبيعة اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املدرجة   .5

يف التنوع البيولوجي الزراعي، وبسماتها املميزة ومشاكلها اليت تتطلب حلوال مميزة. وقد نظر مؤمتر 
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه اخلامس يف عام 2000، يف السمات املميزة للتنوع 

البيولوجي الزراعي لتشمل ما يلي:

إن التنوع البيولوجي ضروري لتلبية االحتياجات البشرية األساسية لألمن الغذائي   )أ(   
وتأمني سبل املعيشة.    

يدير املزارعون التنوع البيولوجي الزراعي؛ وتعتمد الكثري من مكونات التنوع    )ب(   
البيولوجي الزراعي على هذا التأثري البشري؛ وتشكل معرفة وثقافة السكان       

األصليني جزء ال يتجزأ من إدارة التنوع البيولوجي الزراعي؛    
هناك ترابط كبري بني البلدان من أجل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ )ج(   

بالنسبة للمحاصيل واحليوانات األليفة، فإن التنوع داخل األنواع هو على األقل   )د(   
بنفس أهمية التنوع بني األنواع وقد توسع بشكل كبري من خالل الزراعة؛    

بسبب درجة اإلدارة البشرية للتنوع البيولوجي الزراعي، يرتبط صونه يف نظم   )ه(   
اإلنتاج يف اجلوهر باالستخدام املستدام؛    

ومع ذلك، يتم حفظ الكثري من التنوع البيولوجي اآلن خارج املوقع يف بنوك    )و(   
اجلينات أو مواد املربني؛    

م�ؤمتر الأطراف العا�رش، القرار 1/10.   1 
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يساهم التفاعل بني البيئة واملوارد الوراثية وممارسات اإلدارة اليت تتم يف املوقع   )ز(   
داخل النظم األيكولوجية الزراعية يف إجياد حافظة دينامية للتنوع البيولوجي      

الزراعي.2     

نظرت اهليئة، يف دورتها الرابعة عشرة العادية، يف السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية   .6
والزراعة على النحو الوارد يف امللحق بهذه الوثيقة. وتوفر قائمة السمات املعلومات بشأن خصائص 
القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.3 وجتدر اإلشارة على أن اهليئة قد 
اعرتفت باحلاجة إىل مواصلة صقل قائمة السمات هذه والرتكيز على االستفادة من املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة.

بروتوكول ناغويا واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة
يقّر بروتوكول ناغويا صراحة، يف ديباجته، بأهمية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي،   .7

وبالطابع اخلاص للتنوع البيولوجي الزراعي، ومساته املميزة واملشاكل اليت تتطّلب حلواًل مميزة، 
إضافة إىل اعتماد مجيع البلدان على بعضها فيما يتعّلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وطابعها 

اخلاص، وأهميتها لتحقيق األمن الغذائي يف العامل، والتنمية املستدامة للزراعة يف سياق احلّد من 
الفقر وتغّير املناخ. ويف هذا الشأن، يقّر بروتوكول ناغويا بالدور الرئيسي الذي تؤديه كّل من املعاهدة 

واهليئة.

ويقتضي الربوتوكول، يف أحكامه التنفيذية، من األطراف أن تنظر، لدى وضع وتنفيذ   .8
تشريعاتها أو متطلباتها التنظيمية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، يف أهمية املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص بالنسبة لألمن الغذائي.4 وباإلضافة إىل ذلك، تهيئ 
األطراف الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث اليت تسهم يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

املستدام، وال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مبسطة بشأن احلصول ألغراض 
البحوث غري التجارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة تغري النية هلذه البحوث.5

ويرتك الربوتوكول جماال واسعا لالتفاقات الدولية األخرى يف جمال احلصول على املوارد   .9
وتقاسم املنافع. وال مينع الربوتوكول األطراف فيه من وضع اتفاقات دولية أخرى ذات الصلة 
وتنفيذها، مبا يف ذلك اتفاقات أخرى متخصصة تتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، 
شريطة أن تدعم أهداف االتفاقية والربوتوكول وال تتعارض معها.6 وحيثما ينطبق صك دويل 

متخصص يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع ويتماشى مع أهداف االتفاقية والربوتوكول 
وال يتعارض معها، فإن الربوتوكول ال يسري على الطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة يف الصك 

م�ؤمتر الأطراف اخلام�س، القرار 5/5، املرفق، الفقرة 2.  2
تفهم »القطاعات الفرعية للم�ارد ال�راثية لالأغذية والزراعة« و »القطاعات الفرعية« يف هذه ال�ثيقة، ما مل تن�س على خالف ذلك، على اأنها القطاعات الفرعية )1(   

3

للم�ارد ال�راثية النباتية لالأغذية والزراعة؛ )2( للم�ارد ال�راثية احلي�انية لالأغذية والزراعة؛ )3( للم�ارد ال�راثية احلرجية لالأغذية والزراعة؛ )4( للم�ارد ال�راثية   

املائية لالأغذية والزراعة؛ )5( للم�ارد ال�راثية للكائنات الدقيقة لالأغذية والزراعة؛ )6( للم�ارد ال�راثية لالفقاريات لالأغذية والزراعة.  

املادة 8)ج( من بروت�ك�ل ناغ�يا.  
4

املادة 8)اأ( من بروت�ك�ل ناغ�يا.  
5

املادة 4-2 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
 6



4
عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة

 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

املتخصص فيما يتعلق باملورد الوراثي املحدد املشمول بالصك املتخصص وألغراضه.7 ويتمثل أحد 
الصكوك اليت يعرتف بها الربوتوكول بشكل صريح يف املعاهدة الدولية اليت وضعت يف انسجام مع 

االتفاقية. وباإلضافة إىل هذا االنفتاح على الصكوك الدولية األخرى، ينص الربوتوكول أيضا على 
ضرورة إيالء االعتبار الواجب “للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة املمارسات مبوجب الصكوك الدولية 

واملنظمات الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول وعدم تعارضها 
معها”.8

ويلزم بروتوكول ناغويا أيضا األطراف بأن تشجع، على النحو املناسب، على إعداد وحتديث   .10
واستخدام بنود تعاقدية منوذجية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط املتفق عليها بصورة 
متبادلة ومدونات السلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري فيما 

يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.9 وُيجري مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف 
بروتوكول ناغويا تقييمًا دوريًا الستخدام البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات السلوك، واخلطوط 

التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري.10

تطوير عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد 
وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية 

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
نظرت اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، يف احلاجة إىل ترتيبات للحصول على املوارد   .11

الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، مع األخذ يف االعتبار للصكوك الدولية ذات الصلة. 
ووضعت اهليئة العملية اليت أفضت إىل وضع هذه العناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على 
املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

)العناصر(.11

أنشأت اهليئة فريقًا من اخلرباء الفنيني والقانونيني يعىن باحلصول على املوارد وتقاسم   .12
منافعها )فريق اخلرباء(، يتألف من ممثلني من كل إقليم من األقاليم السبعة ملنظمة األغذية 

والزراعة. وبناء على طلب اهليئة، قام فريق اخلرباء مبا يلي:

التنسيق مبساعدة األمانة وبواسطة الوسائل اإللكرتونية حسب االقتضاء، للمساعدة   	•  
يف إعداد اجتماعات مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة،      

وباالستناد إىل االسهامات الواردة من األقاليم، إعداد مواد مكتوبة واقرتاح توجيهات     
بالنسبة إىل مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية؛   

املادة 4-4 من بروت�ك�ل ناغ�يا.  7
   املادة 4-3 من بروت�ك�ل ناغ�يا.

8

   املادتني 19-1؛ 20-1 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
9

  املادتني 19-2؛ 20-2 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
10

.Report/13/14-CGRFA الفقرة 40 من ال�ثيقة  
11



5 فصل 1 - معلومات أساسية

املشاركة يف األجزاء ذات الصلة من اجتماعات مجاعات العمل الفنية احلكومية   	•  
الدولية، للمساعدة على إثراء مناقشات مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية     

ونتائجها بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛   
العمل بعد اجتماع كل مجاعة عمل فنية حكومية دولية مع األمانة لتجميع نتائج   	•  
مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية يف مشروع العناصر، وأن حييط األقاليم     

التابعة هلا علمًا مبشروع العناصر.   

واستند وضع عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وعمل مجاعات العمل الفنية   .13
احلكومية الدولية التابعة للهيئة إىل مدخالت مّجعت بناء على طلب اهليئة، من احلكومات 

وأصحاب املصلحة ذوي الصلة.12 ورّحبت اهليئة يف دورتها العادية اخلامسة عشرة املعقودة يف 2015 
بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ودعت البلدان إىل النظر فيها واستخدامها حبسب 
االقتضاء وتوفري ردود بشأن استخدامها.13 ووافق املؤمتر الذي يشّكل أعلى جهاز رئاسي يف الفاو، 
على ما أعربت عنه اهليئة ورّحب، خالل دورته التاسعة والثالثني بعناصر احلصول على املوارد 

وتقاسم منافعها ودعا األعضاء إىل النظر فيها واستخدامها حسب االقتضاء.14

.3.Inf/14/1-CGRFA/TTLE-ABS 2 و.Inf/14/1-CGRFA/TTLE-ABS ال�ثيقتان  12
.Report/15/15-CGRFA  الفقرة 22 من ال�ثيقة  

13

.REP/2015 C. الفقرة 52 من ال�ثيقة   
14



يتمثل اهلدف العام من هذه الوثيقة يف مساعدة احلكومات على النظر يف مسألة وضع تدابري   .14
تشريعية وإدارية أو سياسية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، مع األخذ 

يف االعتبار أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ولدورها اخلاص يف األمن الغذائي، ومساتها 
املميزة ملختلف القطاعات الفرعية واالمتثال، حسب االقتضاء، للصكوك الدولية للحصول على 

املوارد وتقاسم منافعها.

الغرض من هذه الوثيقة
2



اعتبارات لوضع تدابري للحصول 
على املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة وتقاسم منافعها 
أو تكييفها أو تنفيذها

3

قد ترغب احلكومات، عند وضع تدابري للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم   .15
منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، يف النظر يف اختاذ اخلطوات التالية:

		 تقييم	القطاعات	الفرعية	املعنية	للموارد	الوراثية	لألغذية	والزراعة،	مبا	يف	ذلك	 	1
أنشطتها،	وبيئاتها	االجتماعية	واالقتصادية،	وممارسات	استخدامها	وتبادهلا

السمات	املميزة	للموارد	الوراثية	لألغذية	والزراعة  )أ(	  
قد ترغب احلكومات، كخطوة أوىل، يف حتليل السمات املميزة للقطاعات الفرعية  
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على النحو الذي تظهر به يف بلدانها. وقد بذلت  

حماوالت لتحديد السمات املميزة للتنوع البيولوجي الزراعي من قبل االجتماع اخلامس     
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي،15 واهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة.16     

وشدد كّل منهما على التايل: الدور األساسي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على  
األمن الغذائي؛ اعتماد العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على التدخل أو  
التأثري البشري؛ الدرجة العالية من االعتماد املتبادل بني الدول فيما يتعلق باملوارد   

الوراثية لألغذية والزراعة؛ حقيقة أن العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد  
مت تشكيلها وتطويرها وتنويعها واحلفاظ عليها من خالل األنشطة واملمارسات البشرية  

على مّر األجيال؛ أهمية صون املوارد خارج مواقعها الطبيعية بدرجات خمتلفة تبعًا     
للقطاع الفرعي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ أهمية صون مجيع املوارد الوراثية  

م�ؤمتر الأطراف القرار 5/5، املرفق، الفقرة 2.
 15

  املرفق هاء من ال�ثيقة Report/13/14-CGRFA، انظر املرفق لهذه ال�ثيقة.
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8
عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة

 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

لألغذية والزراعة يف مواقعها الطبيعية للحفاظ على حافظة دينامية للتنوع البيولوجي  
الزراعي.   

		 أشكال	خمتلفة	الستخدام	القطاعات	الفرعية	واالختالفات	داخل	القطاعات	 )ب(	 	
الفرعية	للموارد	الوراثية	لألغذية	والزراعة 	

قد ترغب احلكومات أيضا يف أن تأخذ يف االعتبار األشكال املختلفة واملمارسات القائمة    
اليت تستخدم فيها القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة هذه    

املوارد.    

التدابري	القانونية	واإلدارية	وتلك	املتعلقة	بالسياسات،	مبا	يف	ذلك	املمارسات	القائمة )ج(	 	
وضعت بعض القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ممارسات حمددة      

الستخدام وتبادل املوارد الوراثية ألغراض البحث والتطوير؛ وهناك قطاعات فرعية    
أخرى، مثل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تندرج يف إطار النظام   

املتعدد األطراف املتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة، تغطيها     
تدابري إدارية خاصة أو حىت يف بعض األحيان تدابري قانونية. ومن شأن حتليل املمارسات     

التجارية والبحوث القائمة، وكذلك التدابري التنظيمية اليت تتناول استخدام وتبادل املوارد      
الوراثية لألغذية والزراعة ألغراض البحوث والتطوير، أن يساعد احلكومات يف إعداد تدابري   

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، تستفيد من املمارسات احلالية وتتماشى معها،    
وبالتايل تتجنب قدر اإلمكان وحبسب ما هو مناسب خلق إجراءات إدارية إضافية. كما قد     

ترغب احلكومات يف أن تأخذ يف االعتبار اإلطار القانوين الوطين ألهمية تنفيذ األحكام    
املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك قانون امللكية وقانون العقود    

والقوانني األخرى حسب االقتضاء.   

		 اآلثار	احملتملة	لنطاق	تدابري	احلصول	على	املوارد	وتقاسم	منافعها	مبا	يف	ذلك	 )د(	 	
موضوعها	والنطاق	الزمين 	 	

قد ترغب احلكومات يف حتليل، بشيء من التفصيل، اآلثار املرتتبة على نطاق تدابري    
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبا يف ذلك موضوعها والنطاق الزمين. وفيما يتعلق    

بالنطاق الزمين لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف   
النظر، على وجه اخلصوص، يف اآلثار املرتتبة على تطبيق تدابري احلصول على املوارد    

وتقاسم منافعها على املواد القادمة من البلدان األخرى اليت مت مجعها قبل بدء إنفاذ تدابري    
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اخلاصة بها.   

		 تدفقات	املواد	الوراثية،	مبا	يف	ذلك	التدفقات	الدولية،	ضمن	القطاعات	الفرعية	 )ه(	 	
اخملتلفة 	 	

خيتلف مدى التبادل التارخيي والتبادل املحلي للمادة الوراثية ونسبة التنوع الغريب   
املستخدم، بني القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. ويف حني أن املوارد    

الوراثية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة مت تبادهلا على نطاق واسع، قد ال ينطبق ذلك    
على القطاعات الفرعية األخرى. ويف حني أنه قد مت نقل بعض األنواع التجارية األكثر صلة    
على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل، فإن هناك أنواع أخرى بدأت لتوها تستزرع يف تربية    

األحياء املائية، أو أنها تستخدم فقط يف موائلها الطبيعية يف الغابات األصلية وال زال تبادهلا    
حمدودًا حىت اآلن. وقد ترغب احلكومات عند وضع تدابري للحصول على املوارد وتقاسم    

منافها أو تكييفها أو تنفيذها، يف النظر بعناية إىل أهمية تدفق املواد الوراثية إىل القطاعات     
الفرعية ذات الصلة باألغذية والزراعة يف بلدانها، وإىل التغريات املستقبلية املحتملة    

لتدفقات املواد الوراثية نتيجة لتغري املناخ.   



9
عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة
 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

الثغرات	احملتملة	يف	تدابري	احلصول	على	املوارد	وتقاسم	منافعها )و(	 	
قد ترغب احلكومات، عند استعراض التدابري احلالية للحصول على املوارد وتقاسم     

منافعها، يف حتديد أي ثغرات فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة    
ذات الصلة بها، ويف حتديد احلاجة إىل إجياد تدابري تنظيمية إضافية. وباملثل، قد ترغب    
احلكومات يف حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة بها، اليت    

قد تستحق اإلقصاء من التدابري أو تدابري معّدلة.   

حتديد	اجلهات	احلكومية	املعنية	وأصحاب	املصلحة	غري	احلكوميني	الذين	حيتفظون	 	2
مبوارد	وراثية	لألغذية	والزراعة	أو	يوفرونها	أو	يستخدمونها،	والتشاور	معهم 	

وقد ترغب احلكومات عند وضع التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو    
استعراضها، يف حتديد واستشارة أصحاب املصلحة احلكوميني وغري احلكوميني الذين يوفرون   

أو يستخدمون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املزارعني والسكان األصليني    
واملجتمعات املحلية، وبنوك ومراكز جتميع اجلينات ومؤسسات البحوث وأجهزة القطاع    
اخلاص. ومن املهم بشكل خاص التشاور مع اجلهات احلكومية املسؤولة عن القطاعات    

الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وقد يكون الغرض من هذه املشاورات    
متعدد األوجه مبا أنها: قد تساعد على رفع مستوى الوعي بني أصحاب املصلحة؛ قد تسمح    

لصانعي السياسات والقرارات باحلصول على فكرة عامة عن خصوصيات القطاعات الفرعية    
املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملمارسات القائمة الستخدام وتبادل املوارد    

الوراثية؛ قد تبلغ مستخدمي ومقدمي املعرفة التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية واملوارد    
الوراثية لدى السكان األصليني واملجتمعات املحلية املحتملني، بشأن حقوقهم وواجباتهم؛ قد    
تساعد على تيسري تنفيذ التدابري املستقبلية للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها.   

إدماج	تدابري	احلصول	على	املوارد	وتقاسم	منافعها	مع	األمن	الغذائي	وسياسات		 	3
واسرتاتيجيات	التنمية	الزراعية	املستدامة	بشكل	أوسع 	

ميكن النظر يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف السياق األوسع للتنمية الزراعية   
املستدامة واألمن الغذائي. ولن يكون أولئك املسؤولون عن احلصول على املوارد وتقاسم    
منافعها هم املسؤولني دائمًا عن اسرتاتيجيات التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.   

ومن املهم التنسيق بني خمتلف جماالت السياسات واألهداف ودجمها يف اسرتاتيجية زراعية    
متسقة وأوسع.  

دراسة	خيارات	تدابري	احلصول	على	املوارد	وتقاسم	منافعها	وتقييمها 	4
بناء على تقييم للقطاعات الفرعية املعنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك   

أنشطتها، والبيئات االجتماعية واالقتصادية واستخدام وتبادل املمارسات، وبعد إجراء املشاورات   
الالزمة مع أصحاب املصلحة املعنيني والنظر يف اخليارات املختلفة لتدابري احلصول على   
املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف وضع تدابري للحصول على املوارد وتقاسم   

منافعها أو لتكييفها أو تنفيذها.   

إدماج	تنفيذ	تدابري	احلصول	على	املوارد	وتقاسم	منافها	يف	املشهد	املؤسسي 	5
تتقاطع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع قطاعات خمتلفة للموارد الوراثية   

واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت غالبًا ما تتحمل مسؤوليتها الوزارات واجلهات املختصة   
املختلفة. وقد ترغب احلكومات يف النظر يف استخدام البىن التحتية القائمة للقطاعات    
والقطاعات الفرعية لتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، بدال من خلق   

طبقات إدارية جديدة وإضافية. وقد يسهل استخدام وتكييف اهلياكل القائمة واإلجراءات   
اإلدارية واملمارسات القطاعية، حسب االقتضاء، تفعيل تدابري احلصول على املوارد وتقاسم   

منافعها وتنفيذها بشكل سلس. ومن املهم تقليل تكاليف معامالت التنفيذ واالمتثال ألية تدابري    
للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بالنسبة ملوفري املوارد ومستخدميها.  



10
عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة

 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

		 إبالغ	مزودي	املوارد	الوراثية	لألغذية	والزراعة	ومستخدميها	احملتملني	 	6
وتوعيتهم	بشأن	تدابري	احلصول	على	املوارد	الوراثية	وتقاسم	منافعها 	

إن التواصل والتوعية بشأن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ملزودي املوارد الوراثية   
لألغذية والزراعة والذين حيتفظون بها ومستخدميها املحتملني أمر ضروري. وميكن النظر يف   

خمتلف أدوات التواصل والتوعية. وجتمع اسرتاتيجيات التواصل والتوعية الفعالة عادًة بني    
وسائل اتصال خمتلفة، وتهدف إىل توفري معلومات حمددة إىل أصحاب املصلحة، كلما لزم    

األمر.   
 

التقييم	والرصد	املسبق	لفعالية	وأثر	تدابري	احلصول	على	املوارد	الوراثية	لألغذية		 	7
والزراعة	وتقاسم	منافعها 	

غالبًا ما ميكن توقع اآلثار املحتملة واآلثار اجلانبية والصعوبات يف التنفيذ من خالل االختبارات   
القائمة على السيناريوهات للتدابري املتعلقة بالسياسات. ونظرا للتحديات الكثرية واالبتكارات   

املتصلة بتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف إجراء مثل هذه   
االختبارات و/أو مراقبة اآلثار من خالل االتفاق على جمموعة من املؤشرات واآلليات ذات   

الصلة للوقوف على آراء أصحاب املصلحة.   



احلصول على املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة وتقاسم 

منافعها: اإلطار القانوين الدويل

4
يتعني على احلكومات أن تكون على علم بالتزاماتها القانونية عند إنشاء أطرها الوطنية املعنية   .16

باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها. وهناك ثالثة صكوك أساسية تشكل 
اإلطار العاملي للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها: اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتكول ناغويا 
واملعاهدة. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الصكوك الثالثة ملزمة قانونيًا فقط لألطراف املتعاقدة اخلاصة 

بها.17 

اتفاقية التنوع البيولوجي
تتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرف متعاقد فيها اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية   .17
أو السياسية، حسبما هو مناسب، بهدف تقاسم نتائج البحث والتطوير واملنافع الناشئة عن االستخدام 

التجاري واالستخدامات األخرى للموارد الوراثية مع األطراف املتعاقدة اليت توفر مثل هذه املوارد.  
وتنص على أن يكون احلصول على املوارد الوراثية رهنًا باملوافقة املسبقة عن علم من الطرف 

املتعاقد الذي يقدم هذه املوارد،18 أو الذي حصل عليها وفقا التفاقية التنوع البيولوجي، إال إذا قرر 

،http://www.cbd.int/information/parties.shtml :لالطالع على لئحة الأطراف، اأنظر اتفاقية التن�ع البي�ل�جي
 17

.http://planttreaty.org/list_of_countries 
وللمعاهدة:

 لربوت�ك�ل ناغ�يا: http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml؛ 

  املادة 15-7 من اتفاقية التن�ع البي�ل�جي.
18



12
عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة

 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

هذا الطرف املتعاقد خالف ذلك.19 وينبغي أن يكون احلصول على املوارد، يف حال منحه، وفقا 
لشروط متفق عليها بصورة متبادلة.20 وتشمل املنافع املحتملة اليت ينبغي تقامسها أيضا ما يلي: 

احلصول على التكنولوجيا اليت تستخدم املوارد الوراثية ونقل هذه التكنولوجيا؛ املشاركة يف أنشطة 
حبوث التكنولوجيا البيولوجية اليت تستند إىل املوارد الوراثية؛ واألولوية يف احلصول على النتائج 

واملنافع الناشئة عن استخدام التكنولوجيا البيولوجية للموارد الوراثية.21

بروتوكول ناغويا
يشكل بروتوكول ناغويا اتفاقا تكميليا التفاقية التنوع البيولوجي ويوفر اإلطار القانوين من   .18

أجل التنفيذ الفعال للهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تقاسم املنافع لدعم هدفيها 
اآلخرين، وهما احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام. وينطبق بروتوكول ناغويا 
على املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية املرتبطة بها. ويهدف إىل حتقيق التقاسم العادل واملنصف 
للمنافع، عن طريق وضع األحكام اليت تنظم احلصول على املوارد )لألطراف اليت تتطلب املوافقة 

املسبقة(، ونقل ومتويل التكنولوجيا املالئمة؛ كما حيدد أحكام االمتثال. )يرد املزيد من املعلومات 
املفصلة بشأن بروتوكول ناغويا يف هذه الوثيقة(. 

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
كما هو احلال بالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، تستند املعاهدة إىل   .19

فرضية أن الدول تتمتع حبقوق السيادة على املوارد الوراثية اخلاصة بها، وتعرتف بسلطة احلكومات 
الوطنية يف تقرير حق احلصول على هذه املوارد. ومبوجب املعاهدة، مارست األطراف املتعاقدة 

حقها السيادي بإقامة النظام املتعدد األطراف، لتيسري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
النقدية وغري النقدية الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من خالل 
شروط موحدة على النحو املبني يف االتفاق املوحد لنقل املواد وتقاسم هذه املنافع. ويف حني 

أن املعاهدة تنطبق على مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ينطبق النظام املتعدد 
األطراف فقط على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الواردة يف املرفق األول للمعاهدة، 

واليت هي حتت إدارة وإشراف األطراف املتعاقدة ويف املجال العام. 

العالقة بني بروتوكول ناغويا والصكوك الدولية املتخصصة 
للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

ينص بروتوكول ناغويا على أنه حيثما ينطبق صك دويل متخصص للحصول على املوارد   .20
وتقاسم منافعها ويتماشى مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وال يتعارض معها، 
فإن بروتوكول ناغويا ال يسري على األطراف املتعاقدة أو الطرف املتعاقد يف هذا الصك الدويل 

املتخصص فيما يتعلق باملورد الوراثي املحدد املشمول بالصك املتخصص وألغراضه.22 وإن 
املعاهدة هي صك متخصص دويل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يتماشى مع أهداف 

اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ومبا ال يتعارض معها.

 املادتني 15-5 و15-3من اتفاقية التن�ع البي�ل�جي.
19

املادة 15-4 من اتفاقية التن�ع البي�ل�جي.
  20

امل�اد 15-7؛ 16؛ 19؛20؛ 21 من اتفاقية التن�ع البي�ل�جي.
  21

املادة 4-4 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
  22



فصل 3 - اعتبارات لوضع تدابري للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها

13

املادة 4-3 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
  23

وجتدر اإلشارة إىل أنه ينبغي تنفيذ بروتوكول ناغويا مع الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة   .21
بطريقة داعمة لبعضها البعض. وينبغي إيالء االعتبار الواجب للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة أو 
املمارسات مبوجب الصكوك الدولية واملنظمات الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية 

وبروتوكول ناغويا وعدم تعارضها معها.23



األساس املنطقي لتدابري احلصول 
على املوارد الوراثية لألغذية

والزراعة وتقاسم منافعها

5
نظرًا إىل أن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هي جزء ال يتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي   .22
والغذائي، وبالتايل فهي تلعب دورا أساسيا يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية والزراعية املستدامة، 

وإىل أن التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أمر ضروري لسري عمل القطاع، فإن تدابري 
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها قد يكون هلا دور أساسي يف تعزيز حتقيق األمن الغذائي 

وحتسني التغذية. وهناك إمجاع عام بأن األمن الغذائي والتغذوي يتطلب الصون الفعال للموارد 
الوراثية لألغذية والزراعة، وأن الصون الفعال للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يتطلب استمرار 

استخدامها من قبل املزارعني )مبا يف ذلك أصحاب احليازات الصغرية(، والسكان األصليني 
واملجتمعات املحلية، ومؤسسات البحوث، واملربني، وغريهم من أصحاب املصلحة. ولذلك، ينبغي 

أن تهدف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الوصول إىل حتقيق األمن الغذائي وصون 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بهدف تيسري وتشجيع االستخدام املستمر للموارد الوراثية لألغذية 

والزراعة وتبادهلا وتقاسم منافعها، بشكل نشط. 

كما أن هناك اتفاقًا على أن حفظ واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بطريقة   .23
مستدامة، هو أمر أساسي لتحقيق التنمية املستدامة لإلنتاج الزراعي. وتعتمد اإلنتاجية والقدرة على 

التكيف ومرونة النظم اإليكولوجية الزراعية على تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.



عناصر تدابري احلصول على 
املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة 

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

6
ينبغي على األطراف، مبوجب بروتوكول ناغويا، أن ينظروا عند وضع تدابريهم للحصول   .24

على املوارد وتقاسم منافعها وتكييفها وتنفيذها، إىل أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها 
اخلاص بالنسبة إىل األمن الغذائي.24 وتسلط العناصر للتدابري الوطنية للحصول على املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، الضوء على املجاالت يف السياسات املتعلقة باحلصول 
على املوارد وتقاسم منافعها، اليت قد تستحق اهتمامًا خاصًا من وجهة نظر البحث والتطوير يف 

جمال األغذية والزراعة. 

ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها   .25
بسيطة ومرنة. وتشكل البساطة حتديا نظرا إىل تعقيد هذه املسألة، ونظرا إىل تنوع احلاالت اليت 
ميكن احلصول فيها على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ونقلها إىل اآلخرين، ومواصلة حتسينها 

واستخدامها يف البحث والتطوير. ولذا فإن املرونة أمر ضروري للسماح للمسؤولني بضبط تنفيذ 
تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع احلاالت والتحديات اجلديدة اليت مت حتديدها 

حديثًا. وينبغي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تتحلى باملرونة الكافية الستيعاب 
املواقف اجلديدة واملواقف اليت مت حتديدها حديثًا من دون احلاجة إىل إعادة النظر يف التشريع. 

ولذلك، ينبغي أن تسمح تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بنهج تنفيذ تطوري يسمح 
بتحسني تشغيل نظام احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من خالل املمارسة، والكمال الذايت 

واالبتكار. ويتعني على األطراف املتعاقدة يف بروتوكول ناغويا وضع تدابري شفافة وواضحة لتحقيق 
ذلك. وإن عملية وضع وتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هي عمل متواصل كما هو 

األمر بالنسبة لعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هذه.
 

 املادة 8)ج( من بروت�ك�ل ناغ�يا.
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16
عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة

 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

قد ترتافق التدابري الوطنية للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع تكاليف    .26
كبرية للمعامالت بالنسبة للمسؤولني وأصحاب املصلحة، وقد ترغب احلكومات يف تقييمها والتقليل 

منها عند وضع هذه التدابري أو تكييفها أو تنفيذها.

قد ترغب احلكومات عند تصميم التدابري التشريعية واإلدارية وعلى مستوى السياسات    .27
اليت تعكس االحتياجات اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة للحصول على املوارد وتقاسم 
منافعها، يف معاجلة جمموعة واسعة من القضايا، املذكورة أدناه، لتيسري التنفيذ املحلي للحصول 

على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية 
والزراعة:

1.  الرتتيبات املؤسسية؛  
2. احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها؛  

3. احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛  
4. التقاسم العادل واملنصف للمنافع؛  

5. االمتثال والرصد.   

الرتتيبات	املؤسسية 	1
غالبًا ما حتدد تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الرتتيبات املؤسسية إلدارة    .28

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وميكن تكليف سلطة واحدة أو عدة سلطات خمتصة بإدارة 
تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اعتمادًا على بنية الدولة وشكل احلكومة، والصكوك 

الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تكون الدولة طرفًا فيها، وعند االقتضاء، التقسيم 
القانوين للمسؤولية، واعتمادًا على تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت مت اختيارها. 

وميكن أن تكون هذه السلطات سواء قائمة أو جديدة. وميكن أيضًا أن تشارك عدة سلطات داخل 
بلد واحد يف املسؤولية وفقًا للمنشأ اجلغرايف للمورد، والغرض من احلصول عليه واستخدامه، 

وإشراك املعارف التقليدية املرتبطة باملورد الوراثي، واحلقوق اليت قد يتمتع بها السكان األصليني 
واملجتمعات املحلية على املورد، أو أي معايري أخرى تبدو مالئمة وعملية.

يتعني على كل طرف يف بروتوكول ناغويا أن يعني نقطة اتصال وطنية واحدة مسؤولة   	• 	 	

عن االتصال مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتوفري املعلومات ذات الصلة ملقدمي      
الطلبات.25     

يتعني أيضا على األطراف يف بروتوكول ناغويا تعيني سلطة وطنية خمتصة واحدة  	•   
أو أكثر، تكون مسؤولة عن منح حق احلصول، واإلبالغ عن اإلجراءات واملتطلبات      

املنطبقة للحصول على املوافقة املسبقة عن علم وإبرام شروط متفق عليها      
بصورة متبادلة.26      

جيوز للكيان نفسه القيام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية   	•   
املختصة.27     

وحيثما يتم تعيني أكثر من سلطة وطنية خمتصة لربوتوكول ناغويا )على سبيل   	•   
املثال لقطاعات فرعية خمتلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة(، يتعني على     

نقطة االتصال الوطنية توفري معلومات حول اختصاصات كل منها ووالياتها.    

 املادة 13-1 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
25

 املادة 13-2 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
 26

املادة 13-3 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
  27



فصل 6 - عناصر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

17

 املادة 12-4 من املعاهدة.
28

مبوجب املعاهدة، يتم توفري احلصول امليسر وفقًا لالتفاق املوحد لنقل املواد الذي  	•   
اعتمده اجلهاز الرئاسي للمعاهدة.  ويف املمارسة العملية، ملعظم األطراف يف    

املعاهدة نقاط اتصال وطنية ومؤسسة أو مؤسسات تقوم بتوفري الوصول الفعلي إىل     
مواد النظام املتعدد األطراف، وتقوم بذلك فقط بناء على قبول االتفاق املوحد      

لنقل املواد من قبل مستلم املادة.     

ولتوضيح الرتتيبات املؤسسية حول احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة    .29
وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف:

تقييم املؤسسات والرتتيبات املؤسسية القائمة اليت حيتمل أن تكون ذات صلة؛ 	•   
البت يف توزيع املسؤولية املؤسسية ملختلف جوانب احلصول على املوارد وتقاسم   		•   

منافعها، مبا أنها تنطبق على قطاعات فرعية خمتلفة للموارد الوراثية لألغذية     
والزراعة؛    

وضع آليات و/أو إجراءات لالتصال والتنسيق بني املؤسسات املعينة؛ 	•   
نشر وتوفري املعلومات عن الرتتيبات املؤسسية النامجة عن ذلك.  	•   

ومهما كانت الرتتيبات املؤسسية اليت مت اختيارها، فإنه من األهمية مبكان أن تكون    .30
الرتتيبات املؤسسية واضحة وشفافة، وأن يكون هناك آليات كافية للتنسيق وتبادل املعلومات. 
وينبغي على مستخدمي املوارد الوراثية أن يعرفوا مىت يكون طلب املوافقة املسبقة عن علم 

مطلوبًا، وممن عليهم أن يطلبوا طلب املوافقة املسبقة عن علم، ومع من ميكنهم التفاوض بشأن 
الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، إذا كان هذا هو ما تتطلبه تدابري احلصول على املوارد 

وتقاسم منافعها. وقد تصبح إجراءات الرتخيص معقدة بسرعة، حيثما تشارك سلطات متعددة، 
على سبيل املثال الفيدرالية والدولة، يف نفس القرار، وقد تستغرق وقتًا طوياًل وقد تزيد تكلفة 

املعامالت إىل حد كبري. ولتجنب الرتتيبات املؤسسية املرهقة بشكل مفرط، قد يكون من املفيد 
حتديد الرتتيبات الالزمة القائمة اليت ميكن استخدامها ملعاجلة املوافقة املسبقة عن علم والشروط 
املتفق عليها بصورة متبادلة. وقد ترغب احلكومات، حيث تشارك العديد من السلطات يف إجراءات 
املوافقة، يف تعيني سلطة قيادية واحدة، أو مركز وطين لإلشراف على سلسلة كاملة من املوافقات 

اجلزئية، والتواصل مع مقدمي الطلبات، ويف نهاية املطاف منح إذن واحد، عندما تعطي كل 
السلطات املعنية الضوء األخضر لذلك.

احلصول	على	املوارد	الوراثية	لألغذية	والزراعة	واستخدامها 	2
عند وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها بالنسبة    .31

للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، من الضروري حتديد ما يلي:

)1(  فئات املوارد الوراثية اليت تنطبق عليها أحكام احلصول على املوارد؛   
)2(  االستخدامات املقصودة اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام احلصول على املوارد؛   

)3(  إجراءات الرتخيص املعمول بها، تبعًا لفئة املورد الوراثي والغرض املقصود منه     
استخدام املورد.    
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 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

)1(		فئات	املوارد	الوراثية	اليت	تنطبق	عليها	األحكام	املتعلقة	باحلصول	على	املوارد

حيدد بروتوكول ناغويا واتفاقية التنوع البيولوجي »املوارد الوراثية« على أنها »مادة وراثية    .32
هلا قيمة حالية حمتملة«، واملادة الوراثية تعين »أي مواد ذات أصل نبايت أو حيواين أو جرثومي 
أو أي أصل آخر حتتوي على وحدات وراثية وظيفية«.29 وينعكس هذا التعريف أيضا يف املعاهدة 

اليت تعرف »املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة« بأنها »أي مواد وراثية من أصل نبايت ذات 
قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة«.30 وينبغي على األطراف يف املعاهدة التأكد من أن إطار 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يتناول التزاماتهم مبوجب املعاهدة. 

النطاق	الزمين	لتدابري	احلصول	على	املوارد	الوراثية	لألغذية	والزراعة 
33. هناك نقاش دويل حول النطاق الزمين الذي ميكن أو ينبغي أن حتصل عليه التدابري الوطنية 

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. وال مينع بروتوكول ناغويا أطرافه من تطبيق تدابريهم 
الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها الستخدامات املوارد الوراثية اليت تقع خارج نطاق 

الربوتوكول أو احلصول عليها، ما مل تكن هناك قواعد خبالف ذلك. بيد أنه فيما يتعلق باملوارد 
خارج نطاق بروتوكول ناغويا، ال يستطيع األطراف أن يعتمدوا بالضرورة على دعم تدابري االمتثال 

لالستخدام يف البلد، على النحو الوارد يف املواد 15 إىل 18 من بروتوكول ناغويا، أو تدابري االمتثال يف 
الدول غري األطراف. 

املوارد	الوراثية	اليت	توفرها	بلدان	املنشأ/البلدان	اليت	حصلت	عليها	وفقًا	التفاقية	التنوع	
البيولوجي

عادة ما تطبق األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي تدابري احلصول اخلاصة بها على    .34
املوارد الوراثية اليت تكون هي بلد املنشأ هلا أو اليت حصلت عليها وفقا التفاقية التنوع البيولوجي. 

وحيدد »بلد منشأ املوارد الوراثية« على أنه البلد الذي ميتلك تلك املوارد الوراثية يف ظروف 
مواقعها الطبيعية.31 وتعرف »ظروف املواقع الطبيعية« بأنها ظروف تواجد املوارد الوراثية ضمن 

النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، ويف حالة األنواع املستأنسة أو املستزرعة، يف املحيطات اليت 
اكتسبت فيها صفاتها املميزة.32 

قد يكون من الصعب حتديد بلد املنشأ على وجه اليقني بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية    .35
والزراعة. وقد جرى تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة يف 

أغلب األحيان وعلى نطاق واسع عرب املناطق والبلدان واملجتمعات. وقد ساهم العديد من أصحاب 
املصلحة، مبا يف ذلك السكان األصليني واملجتمعات املحلية واملزارعني والباحثني واملربني، يف 

تطوير املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، يف أماكن خمتلفة ويف أوقات خمتلفة من الزمن. ويف الواقع، 
يعتمد صون وتطوير العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على التدخل البشري املستمر، 

ويشكل استخدامها املستدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج أداة هامة ميكن من خالهلا ضمان احلفاظ 
عليها. 

ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها واضحة فيما يتعلق باملوارد    .36
الوراثية لألغذية والزراعة اليت يتم تغطيتها بأحكام الوصول ذات الصلة. 

 املادة 2 من اتفاقية التن�ع البي�ل�جي.
 29

 املادة 2 من املعاهدة.
 30

 املادة 2 من اتفاقية التن�ع البي�ل�جي.
 31

 املادة 2 من اتفاقية التن�ع البي�ل�جي.
 32
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 املادة 11-2 من املعاهدة الدولية.
 33

 املادتني 15 و11-3 من املعاهدة الدولية.
 34

 املادة 2 من اتفاقية التن�ع البي�ل�جي.
 35

 املادة 6-2 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
 36

املوارد	الوراثية	العامة	مقابل	املوارد	الوراثية	اخلاصة
يف حني أن النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة يتناول املوارد الوراثية لألغذية    .37

والزراعة اليت »ختضع إلدارة وإشراف األطراف املتعاقدة«  وكذلك املواد اليت جلبت ضمن نطاق 
املعاهدة من قبل أصحاب املصلحة اآلخرين ، فإن بروتوكول ناغويا ال يفرق بني املوارد الوراثية 

اخلاضعة إلدارة وإشراف احلكومات والفئات األخرى من املوارد الوراثية.

وبالنظر إىل أن هناك كمية كبرية من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة، وال سيما    .38
يف قطاعات مثل قطاع الثروة احليوانية، فإنه ينبغي على التدابري للحصول على املوارد وتقاسم 

منافعها أن تكون واضحة فيما إذا كانت تنطبق على القطاع اخلاص أو فقط على املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة العامة. وقد يكون لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أثر كبري على 

تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزارعة مثل تلك. وقد حتتاج هذه القوانني أيضًا لتوضيح التسلسل 
اهلرمي أو عالقة امللكية على اختالف أنواعها، مبا يف ذلك امللكية الفكرية، وشبه امللكية وغريها من 

احلقوق املتعلقة باملوارد الوراثية. 

املوارد	الوراثية	مقابل	املوارد	البيولوجية
يتناول بروتوكول ناغويا »املوارد الوراثية« واستخدامها.  ولكن، تتناول بعض التدابري    .39

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضًا »املوارد البيولوجية« واستخدامها. وينبغي أن تعكس 
احلكومات سواء إذا كان هناك أي تأثري إلدراج املوارد البيولوجية يف التدابري للحصول على املوارد 

وتقاسم منافعها واالستفادة منها خارج نطاق االستخدام، على النحو الوارد يف بروتوكول ناغويا، على 
االستخدام واحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

املوارد	الوراثية	اليت	متلكها	جمتمعات	أصلية	وحملية
يتناول بروتوكول ناغويا أيضًا، كحالة خاصة، املوارد الوراثية اليت متلكها جمتمعات    .40

أصلية وحملية. ويستلزم الربوتوكول من األطراف، يف هذه احلالة، اختاذ تدابري مبقتضى القانون 
املحلي، وعلى النحو املناسب، ترمي إىل ضمان احلصول على املوافقة املسبقة عن علم أو موافقة 
املجتمعات األصلية واملحلية ومشاركتها يف احلصول على موارد وراثية حيثما يسود احلق املكرس يف 

منح احلصول على هذه املوارد. 

وقد تتوخى تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تنفذ بروتوكول ناغويا،    .41
إجراءات املوافقة املسبقة عن علم أو موافقة وإشراك املجتمعات األصلية واملحلية حيثما يسود 
احلق املكرس يف منح احلصول على هذه املوارد. وبذلك، فإن مفهوم املوافقة املسبقة عن علم 

للمجتمعات هو حتد على الرغم من أنه ليس جديدا. وينبغي أن تتناول التدابري الوطنية كيفية 
احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشراك املجتمعات األصلية واملحلية، مع األخذ يف 

االعتبار للمجتمعات األصلية واملحلية والقوانني العرفية والربوتوكوالت واإلجراءات املجتمعية، 
حسب االقتضاء. 
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 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

)2(		االستخدامات	املقصودة	اليت	تؤدي	إىل	تطبيق	أحكام	احلصول	على	املوارد
البحث	والتطوير	بشأن	التكوين	الوراثي	و/أو	التشكيل	الكيميائي	البيولوجي	للموارد	

الوراثية	لألغذية	والزراعة
تنطبق بعض التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على استخدامات    .42

حمددة للموارد الوراثية، مثل استخدامها يف البحث والتطوير. ومبوجب بروتوكول ناغويا »يكون 
احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها خاضعًا للموافقة املسبقة عن علم من قبل البلد الذي 

يوفر هذه املوارد، أي بلد املنشأ هلذه املوارد، أو البلد الذي حصل على املوارد الوراثية وفقًا ألحكام 
االتفاقية )...(« إال إذا قرر هذا الطرف خالف ذلك.37 »واستخدام املوارد الوراثية« يعين »إجراء 

البحث والتطوير بشأن التكوين الوراثي و/أو الكيميائي البيولوجي للموارد الوراثية، مبا يف ذلك من 
خالل استخدام التكنولوجيا اإلحيائية )...(«.38 

وتغطي تدابري أخرى للحصول على املوارد وتقاسم منافعها املزيد من االستخدامات    .43
اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام احلصول على املوارد. ويف ظل هذه التدابري، قد يتطلب احلصول 

على املوارد الوراثية ألغراض معينة ختتلف عن البحوث والرتبية املوافقة املسبقة عن علم، 
على سبيل املثال، استخدام املوارد الوراثية الستخراج مركبات معينة. وكثريًا ما تشري التدابري إىل 

»املوارد البيولوجية«، وهذا يعين أن املوارد ال تستخدم لرتكيبتها اجلينية، ولكن كمنتج نهائي أو 
سلعة. وإن األساس املنطقي هلذا التعريف الواسع هي اخلربة بأن املركبات املستخدمة يف صناعات 
املستحضرات الصيدالنية والتجميلية، غالبا ما يتم استخراجها من املنتجات الزراعية، ذات املصدر 

من خالل وسطاء من األسواق املحلية بأسعار حملية، واليت يف بعض األحيان ال تعكس القيمة 
السوقية الفعلية للمركبات املستخرجة.

وسيعين تعريف واسع لألغراض، اليت من شأنها التقاط جمموعة كاملة من األنشطة اليت    .44
حتدث عادة وبشكل منتظم مع السلع الزراعية يف سياق إنتاج األغذية، أن أحكام احلصول على 
املوارد تنطبق على عدد كبري من املعامالت حيث يف الوقت احلاضر قد يكون افرتاض مشرتي 

هذه السلع يف معظم البلدان، أنه يف مثل هذه احلاالت يظهر عقد البيع اتفاق احلصول على املوارد 
وتقاسم منافعها. ويف الواقع، قد يليب عقد البيع أو أنه قد ال يليب متطلبات احلصول على املوارد 

وتقاسم منافعها وفقًا للتدابري الوطنية.

وبالنسبة لغري األطراف يف بروتوكول ناغويا، هناك أيضًا خيار نهج خمتلف.   .45

تطوير	املوارد	الوراثية	يف	سياق	اإلنتاج	الزراعي
إذا اقتصرت األنشطة اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام احلصول على املوارد على    .46

»االستخدام« باملعىن املقصود يف بروتوكول ناغويا، فإنه من الواضح أن بعض االستخدامات 
النموذجية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال زراعة البذور الستخدام املنتجات 

املحصودة فيما بعد لالستهالك البشري، ال تنطبق عليها صفة استخدام، وبالتايل ال تؤدي إىل تطبيق 
أحكام احلصول على املوارد. 

 املادة 6-1 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
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 املادة 2)ج( من بروت�ك�ل ناغ�يا.
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وهناك صعوبة أكرب يف تصنيف األنشطة األخرى اليت تؤدى بانتظام فيما يتعلق باملوارد    .47
الوراثية لألغذية والزراعة. وقد ُتطرح مسألة ما إذا كان اختيار املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة واستنساخها من قبل مزارع وجمتمع زراعي على أساس الصفات املظهرية من دون أي 
أساليب وراثية، يصنف على أنه »استخدام«. وباملثل، قد تساهم تربية األمساك اليت ختدم غرض 
إنتاج أمساك لالستهالك البشري يف نفس الوقت يف التطوير الوراثي، وبالفعل يف تدجني األمساك، 

من خالل االنتقاء الطبيعي نظرا لبيئة التفريخ. وقد ختدم جتارب األصول، اليت تساعد على حتديد 
شتالت األشجار اليت تتكيف بطريقة أفضل مع ظروف موقع الزراعة، غرض إعادة التحريج وإنتاج 
األخشاب على املواقع اليت تشبه بيئة االختبار؛ ومن جهة أخرى، فإن جتارب األصول مهمة للرتبية 

املخطط هلا داخل وبني األنواع. وميكن اعتبار استخدام أجنة املاشية أو السائل املنوي البقري 
لالستنساخ، ويف نهاية املطاف، إنتاج األلبان واللحوم على أنه يقع خارج حدود »االستخدام«. ومع 

ذلك، قد ينطوي اختيار الثريان املاحنة للسائل املنوي واختيار ذرية لإلكثار، على جوانب من البحث 
والتطوير. ووفقًا للتدابري الوطنية، فإن افرتاض أصحاب املصلحة عند بيع املادة الوراثية يف شكل 

سائل منوي، وأجنة، وما إىل ذلك، غالبا ما ستكون قيمته كمورد وراثي ينعكس بالفعل يف سعره، وأن 
املشرتي سيكون حرًا يف استخدامه ملزيد من البحوث والرتبية.39 ولكن، إذا كان االستخدام املخطط 

هلذه املواد يصنف على أنه »استخدام« حبسب تعريف التدابري الوطنية، فعندها ستنطبق 
متطلبات احلصول على املوارد. 

وجيري تشكيل العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطويرها وحتسينها من خالل    .48
استخدامها املتواصل يف اإلنتاج الزراعي. وحيثما حيدث »البحث والتطوير« بالتوازي مع اإلنتاج 
الزراعي، قد يكون من الصعب التمييز بني »االستخدام« من األنشطة املتعلقة بإنتاج املنتجات 
الزراعية للبيع واالستهالك البشري. وميكن أن توفر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
التوجيه ملعاجلة هذه احلاالت، على سبيل املثال، من خالل سرد أمثلة عن األنشطة/أغراض 

االستخدام اليت تندرج حتت »االستخدام« وأمثلة أخرى تقع خارج تعريف »االستخدام«. وسيكون 
التوجيه الفين اإلضايف مهمًا لتسهيل تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.

البحوث	والتطوير	لألغذية	والزراعة
يف ضوء املادة 8)ج( من بروتوكول ناغويا، بإمكان احلكومات النظر يف معاجلة مسألة    .49

احلصول على املوارد الوراثية واستخدامها بشكل خمتلف، إذا كان املقصود من ذلك املساهمة يف 
البحوث والتطوير لألغذية والزراعة. ويتمثل أحد اخليارات بالنسبة لبلد ما يف عدم طلب املوافقة 

املسبقة عن علم ملثل هذه املوارد. وبدال من ذلك، ميكن تطبيق متطلبات إجرائية خاصة أو معايري 
تقاسم املنافع، أو أنه بإمكان سلطة خاصة، على سبيل املثال، أن تكون مسؤولة عن احلصول على 

املوارد وتقاسم منافعها. وبإمكان تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تراعي هذا التمييز 
النظر يف ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي أن تشمل املنتجات الزراعية لغري األغذية/األعالف.40 غري أن 
التمييز بني املنتجات الزراعية لألغذية/األعالف واملنتجات الزراعية لغري األغذية/األعالف يواجه 
صعوبة غالبًا ما يكون غري معروف، خالل مرحلة البحث والتطوير، ما هو الغرض الذي ستستخدم 
من أجله النتيجة يف نهاية املطاف. وهناك العديد من املنتجات الزراعية اليت قد تستخدم أو أنها 
تستخدم ألغراض األغذية أو غري األغذية على حد سواء. ومع ذلك، بإمكان تدابري احلصول على 
املوارد وتقاسم منافعها، على سبيل املثال، أن تعفي من »البحوث والتطوير لألغذية والزراعة« 

عمليات البحوث والتطوير اليت تهدف إىل خدمة األغراض لغري األغذية/األعالف.
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 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

البحوث	والتطوير	التجاري/غري	التجاري
متيز تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أحيانا بني االستخدام التجاري وغري    .50
التجاري للموارد الوراثية. وغالبا ما يستفيد االستخدام غري التجاري من الليونة على متطلبات 

الرتخيص وإجراءات ترخيص أبسط. وغالبا ما تكون املوافقة املسبقة عن علم مطلوبة لكال هذين 
الشكلني من االستخدام. غري أنه يف حالة االستخدام غري التجاري، يعطى املتلقني أحيانا خيار عدم 

التفاوض على تقاسم املنافع النقدية على الفور، إذا وافقوا على العودة إىل املزود والتفاوض على 
تقاسم املنافع النقدية، إذا تغريت نيتهم. وينبغي أن تنظر الدول يف كيفية حتديد املشغالت اليت تشري 

إىل حدوث تغري يف النية وكيفية معاجلة هذه التغريات. 

قد يكون هناك تطبيق حمدود للتمييز بني االستخدام التجاري وغري التجاري، وهو أمر    .51
مهم بشكل خاص للبحوث التصنيفية وأمر يشجع عليه بروتوكول ناغويا،41 يف حالة جوانب معينة 
من البحوث الزراعية وعمليات التطوير اليت تهدف إىل حتسني اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتايل 
قد تتأهل، يف معظم احلاالت، لالستخدام التجاري. ومع ذلك، فإن التمييز قد يكون كبريا بالنسبة 

للبحوث التصنيفية املستخدمة لبناء أطر للتمييز بني اآلفات ومسببات األمراض واألنواع الغريبة عن 
األصناف األصيلة، أو األنواع املفيدة أو املؤذية.

اإلعفاء	من	أنشطة	حمددة
قد تعفي تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضا بعض االستخدامات للموارد    .52
الوراثية من أية متطلبات للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. على سبيل املثال، ميكن إعفاء 

عمليات تبادل املوارد الوراثية داخل وبني املجتمعات األصلية واملحلية وصغار املزارعني، وكذلك 
ممارسات التبادل ضمن شبكات البحوث املعرتف بها، من أية متطلبات للحصول على املوارد، ورمبا 

كذلك من تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 

)3(		إجراءات	الرتخيص

ينص بروتكول ناغويا على أنه ينبغي أن خيضع احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها    .53
لطلب املوافقة املسبقة عن علم من الطرف الذي يقّدم هذه املوارد ويكون بلد منشأ هذه املوارد، 

أو الطرف الذي يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع البيولوجي، ما مل حيدد الطرف 
خالف ذلك.42

املوافقة	املسبقة	عن	علم
هناك العديد من اإلجراءات املختلفة ملنح الرتاخيص، وبالتايل قد ترغب احلكومات    .54

يف النظر يف مزايا وعيوب اخليارات املختلفة وتكييف اإلجراءات مع الفئات املختلفة من املوارد 
الوراثية واألغراض املختلفة املقصودة من استخدامها. وال يوفر بروتوكول ناغويا، بأي قدر من 

التفاصيل، كيف ينبغي منح املوافقة املسبقة عن علم، وبالتايل فهو يرتك لألطراف، ضمن حدود 
املادة 6-3 من بروتوكول ناغويا، قدرا كبريا من املرونة فيما يتعلق بكيفية تصميم إجراءات 

الرتخيص. وجيوز لألطراف يف بروتوكول ناغويا أيضا أن ينصوا على أنواع خمتلفة من إجراءات 
الرتخيص اعتمادا على املستخدم. وعلى أية حال، من املهم أن يتم تبسيط وتوضيح اإلجراءات 
للمزودين واملستخدمني على حد سواء. وإن املجموعة املختارة من األنواع املختلفة إلجراءات 

الرتخيص الواردة أدناه، ليست شاملة.

 املادة 8)اأ( من بروت�ك�ل ناغ�يا.
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املوافقة	املسبقة	عن	علم	املقياسية	أو	السريعة	املسار
قد ترغب احلكومات يف وضع إجراءات موحدة، وباإلضافة إىل ذلك، إجراءات سريعة    .55

املسار حلاالت معينة، على سبيل املثال من أجل احلصول على مواد معينة؛ بالنسبة للمواد اليت 
سيتم استخدامها ألغراض معينة، على سبيل املثال البحوث والتطوير لألغذية والزراعة؛ وللحصول 

على املوارد من قبل بعض أصحاب املصلحة، على سبيل املثال املزارعني؛ أو ملزيج من هذه 
السيناريوهات. 

املوافقة	املسبقة	عن	علم	الضمنية
قد تنص تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضًا على إجراءات املوافقة    .56

املسبقة عن علم الضمنية ملواد أو أغراض أو أصحاب مصلحة حمددين أو لغريها من احلاالت. ويف 
هذه احلالة، ميكن للحصول على املوارد الوراثية واستخدامها  أن ميضي قدما دون موافقة مسبقة 

عن علم واضحة من قبل السلطة املختصة. وإن املوافقة املسبقة عن علم الضمنية ال تستبعد 
إمكانية تقاسم املنافع. وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تنص، على سبيل 
املثال، على أنه يف حالة املوافقة املسبقة عن علم، على املتلقي أن يوافق مع السلطة املختصة 

على شروط وأحكام تقاسم املنافع قبل تسويق منتج مشتق من املورد الوراثي. 

توحيد	إجراءات	املوافقة	املسبقة	عن	علم	)والشروط	املتفق	عليها	بصورة	متبادلة(
بإمكان توحيد إجراءات احلصول على املوارد، والشروط واألحكام، أن يكون أحد الردود    .57
التنظيمية النموذجية الرتفاع عدد عمليات نقل املواد الوراثية لألغذية والزراعة وعمليات التبادل 

املتكررة يف قطاع األغذية والزراعة. وتضع املعاهدة سابقة تعمل بشكل كامل هلذا النهج من خالل 
االتفاق املوحد لنقل املواد التابع هلا.

وميكن أن تكون جتمعات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة القائمة، نقطة انطالق جيدة    .58
الستخدام إجراءات وشروط موحدة، على سبيل املثال جمموعات وبنوك اجلينات، وشبكات 

وجمتمعات املزودين واملستخدمني. وقد توفر ممارسات التبادل اخلاصة بهم مناذج مفيدة لالستناد 
عليها، مبا أنها غالبًا ما تشمل استخدام جمموعة متفق عليها من الشروط والطرائق، وأحيانًا تكون 

رمسية يف شكل مدونات سلوك ومبادئ توجيهية أو اتفاقات لنقل املواد.

قد تهيئ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الظروف القياسية للحصول على    .59
املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة ملواد وأغراض وأصحاب مصلحة حمددين، أو حاالت قياسية أخرى. 

وسيكون على املتلقني الذين حيصلون على املوارد الوراثية املحددة ويستخدمونها، على سبيل 
املثال ألغراض البحوث والتطوير املحددة، االلتزام مبجموعة من شروط احلصول على املوارد 

وتقاسم منافعها، املحددة مسبقًا يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ونظرًا لتنوع املوارد 
واألغراض اليت ميكن استخدامها من أجلها، وتنوع أصحاب املصلحة، فإن توحيد احلصول على 
املوارد وتقاسم منافعها قد ال يعمل كحل شامل جلميع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ولكن، 

بالنسبة ألنواع حمددة من استخدامات املوارد الوراثية اليت عادة ما تولد نطاق مماثل من الفوائد، 
قد يكون توحيد احلصول على املوارد وتقاسم منافعها خيارا قابال للتطبيق، وباإلضافة إىل ذلك، أداة 

قوية جلذب املتلقني الذين يفضلون االلتزام مبجموعة من املعايري املحددة مسبقا للحصول على 
املوارد وتقاسم منافعها، بدال من التفاوض بشأن االتفاقات الثنائية للحصول على املوارد وتقاسم 

منافعها على أساس كل حالة على حدة.



24
عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة

 إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

جيوز لتوحيد إجراءات املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة،    .60
إذا كانت املعايري املتفق عليها كافية وإذا مت تطويرها مبا يتماشى مع املمارسات القائمة وبناء على 
التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني، أن تساعد على ختفيض تكاليف املعامالت إىل حد كبري، 

وميكن أيضا أن تساعد على تسريع عمليات صنع القرار اإلداري.

إطار	عمل	املوافقة	املسبقة	عن	علم	)والشروط	املتفق	عليها	بصورة	متبادلة(
مبا أن التبادل الدويل للمواد الوراثية هو ممارسة طويلة األمد يف قطاع األغذية والزراعة،    .61

فإن العديد من أصحاب املصلحة يعتمد عليه وقد متت هيكلة املمارسات التجارية وفقا لذلك، 
وغالبا ما تتميز بالتخصص وتقسيم العمل عرب احلدود الوطنية. ويرتابط خمتلف أصحاب املصلحة 

الذين يديرون ويستخدمون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وغالبًا ما يتم تبادل املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة يف إطار تعاونيات وثيقة وشراكات مع العديد من أصحاب املصلحة الذين يعملون 

كوسطاء يف سلسلة القيمة، أي أنهم ليسوا املزودين األصليني للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو 
مستخدميها النهائيني.

وقد تستوعب تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هذه املمارسات من خالل    .62
توفري إمكانية إبرام اتفاقات إطارية تسمح باحلصول على جمموعة حمددة من املوارد الوراثية 

واستخدامها، رمبا تقتصر على أغراض حمددة، شريطة أن يتم تقاسم املنافع يف الطريقة والوقت 
املتفق عليهما. ويف هذه احلالة، لن يضطر املستخدمون أن يطلبوا احلصول لكل مورد وراثي على 

حدة ولكنه قد يتعني مع ذلك اإلخطار بكل حالة حصول واستخدام للبحوث والرتبية لتوفري اليقني 
القانوين للمستخدمني وتسهيل رصد االمتثال التفاق إطار العمل. وقد يكون إطار عمل املوافقة 
املسبقة عن علم مناسبًا بشكل خاص بالنسبة للقطاعات اليت تتبادل كميات كبرية من املادة 

الوراثية بني خمتلف أصحاب املصلحة على طول سلسلة القيمة خالل مرحلة البحث والتطوير.

احلصول	على	املعارف	التقليدية	املرتبطة	باملوارد	الوراثية	لألغذية	والزراعة 	3
يتعني على كل طرف، مبوجب بروتوكول ناغويا، ووفقا للقانون املحلي، اختاذ التدابري،    .63

حسب االقتضاء، بهدف ضمان احلصول على املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية مع 
احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشراك املجتمعات األصلية واملحلية اليت متتلك مثل 
هذه املعارف التقليدية القبول واملشاركة من قبل املجتمعات األصلية واملحلية، ووضع الشروط 

املتفق عليها بصورة متبادلة.43 ومن املهم أن نالحظ أن هذه املتطلبات تنطبق على املعارف 
التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية بغض النظر عن ما إذا كان يتم إتاحة املوارد الوراثية يف نفس 

الوقت. 

ويتطلب بروتوكول ناغويا، وفقا للقانون املحلي، أن تتخذ األطراف بعني االعتبار القوانني    .64
العرفية للمجتمعات األصلية واملحلية، والربوتوكوالت املجتمعية واإلجراءات فيما يتعلق باملعارف 
التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية. وينبغي على نقاط االتصال الوطنيني، حيثما أمكن، أن يوفروا 
املعلومات عن إجراءات احلصول على املوافقة املسبقة عن علم أو املشاركة واملوافقة، حسب 

االقتضاء، للمجتمعات األصلية واملحلية. وقد يكون مطلوبًا املزيد من التوجيهات لكيفية احلصول 
على املوافقة املسبقة عن علم أو موافقة ومشاركة املجتمعات األصلية واملحلية. ويف حالة املعارف 

 املادة 7 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
 43



فصل 6 - عناصر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

25

التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ميكن أن يكون الكثري من هذه املعارف 
مشرتكا بني عدة جمتمعات، وحتتاج  التدابري الوطنية لتوضيح كيف ميكن يف مثل هذه احلاالت 

احلصول على موافقة صاحلة متاما.

وجتدر اإلشارة إىل أن املادة 9 من املعاهدة املتعلقة حبقوق املزارعني، تتضمن حكمًا    .65
بشأن محاية املعارف التقليدية ذات الصلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 

التقاسم	العادل	واملنصف	للمنافع 	4
	نطاق	التزامات	تقاسم	املنافع 	)1(

قد يكون هناك العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت مجعها قبل تطبيق    .66
التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بكثري. وبالنسبة هلذه املوارد،  فإن السؤال 
املطروح مل يعد ما إذا كان ميكن احلصول عليها وحتت أية شروط مبا أن ذلك قد حدث بالفعل. 

وينبغي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تكون واضحة فيما إذا كانت تتطلب تقاسم 
املنافع الناشئة عن استخدامات جديدة أو االستخدام املستمر للموارد الوراثية، أو املعارف التقليدية 

املرتبطة بها اليت مت احلصول عليها قبل وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وكما 
ذكر أعاله، هناك نقاش دويل بشأن النطاق الزمين لربوتوكول ناغويا. 

وقد ترغب احلكومات يف النظر بعناية إىل اآلثار املرتتبة على توسيع نطاق تدابري احلصول    .67
على املوارد وتقاسم منافعها إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا أو 
املعارف التقليدية. ومبا أن معظم البلدان تستخدم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت نشأت يف 
بلدان أخرى، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تغطي املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا، قد تؤدي إىل شكوك كبرية فيما يتعلق بوضع مثل هذه 
املوارد، واألهم من ذلك، قد تثبط بشدة املستخدمني املحتملني عن استخدام هذه املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة للبحوث والتطوير. 

)2(		العدل	واإلنصاف

يشّكل التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد    .68
املكّونات الرئيسية لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وميكن أن تشمل املنافع الفوائد 
النقدية وغري النقدية. ويستلزم الربوتوكول أن جيري تقاسم املنافع الناشئة عن »استخدام املوارد 
الوراثية« وكذلك التطبيقات الالحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة ومتساوية مع الطرف الذي 
يقّدم هذه املوارد ويكون بلد منشأ هذه املوارد، أو الطرف الذي يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى 
اتفاقية التنوع البيولوجي.44 وينبغي أن يكون التقاسم هذا على أساس شروط متفق عليها بصورة 

متبادلة. وقد تنطوي املفاوضات الثنائية على أساس كل حالة للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة 
بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على تكاليف معامالت عالية وبالتايل لن تكون عملية. 
ولذا، قد يرغب مزودي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدميها يف االعتماد على شروط 
تعاقدية منوذجية ومدونات سلوك ومبادئ توجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري املوضوعة 
لقطاعهم أو قطاعهم الفرعي. وتشمل املنافع املشرتكة حتت النظام املتعدد األطراف التابع 
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 املعاهدة، املادة 2-13.
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للمعاهدة: تبادل املعلومات، واحلصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات وتقاسم املنافع 
الناشئة عن تسويق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.45 ويتم حتديد بعض هذه الفوائد يف 

االتفاق املوحد لنقل املواد التابع للمعاهدة.

)3(		املستفيدون

قد يكون حتديد املستفيد أو املستفيدين الصحيحني أمرًا صعبًا بشكل خاص يف حالة    .69
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وتكون عادة عملية االبتكار للعديد من املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة، وخاصة للموارد الوراثية النباتية واحليوانية، تدرجيية بطبيعتها وعلى أساس املساهمات 

اليت قدمها أشخاص عديدين خمتلفني من أماكن خمتلفة يف أوقات خمتلفة من الزمن.  وال يتم 
تطوير معظم املنتجات من مورد وراثي واحد، ولكن مبساهمة من موارد وراثية عدة يف مراحل 

خمتلفة من عملية االبتكار. 

ولذلك، قد يكون تقاسم املنافع بطريقة عادلة ومنصفة، وتقاسم املنافع مع املستفيد    .70
الصحيح، حتديًا كبريًا ملعظم القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك 
املوارد الوراثية املائية واحلرجية، حيث تلعب تكنولوجيات الرتبية دورا متزايد األهمية. واعتمادا 

على مدى مساهمة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها يف املنتج النهائي، قد يصبح من 
الصعب حتديد التقاسم العادل واملنصف للمنافع مع خمتلف البلدان واملجتمعات األصلية واملحلية 

اليت ساهمت يف موارد وراثية و/أو معارف تقليدية. وحيث يكون من الصعب حتديد بلد املنشأ 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، قد تنشأ مسألة ما إذا كان ميكن اعتبار عدة بلدان كبلدان منشأ 

ملورد وراثي قد اكتسب خصائصه املميزة يف املحيط الطبيعي هلذه البلدان. 

وميكن النظر يف خيارات خمتلفة الستيعاب الطبيعة التدرجيية لعملية االبتكار النموذجية    .71
لكثري من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. وقد تكون هناك ظروف يكون فيها املزودون 

واملستخدمون يف موقف أفضل لتقاسم املنافع فيما بينهم. وبدال من ذلك، ميكن على سبيل املثال، 
فصل املنافع عن املزودين الفرديني أو عمليات احلصول الفردية، وجتميعها يف صندوق وطين لتقاسم 
املنافع أو ترتيبات تعاونية أخرى وتوزيعها متاشيا مع السياسات املتفق عليها ومعايري الصرف. وميكن 
النظر يف هذا اخليار، على وجه اخلصوص، لتوزيع املنافع بني املستفيدين املختلفني على املستوى 

الوطين )على سبيل املثال، الدولة وخمتلف املجتمعات األصلية واملحلية(. ولكن، قد ترغب 
احلكومات، حيثما تنشأ املوارد الوراثية يف بلدان خمتلفة، يف النظر يف كيفية عكس مصاحل ووجهات 

نظر البلدان املعنية يف مناذج تقاسم املنافع، مبا يف ذلك استخدام حلول متعددة األطراف.

)4(		الفوائد	النقدية	وغري	النقدية

وغالبًا ما تعتمد شروط وأحكام تقاسم املنافع النقدية وغري النقدية على خصوصيات    .72
وخصائص للقطاع الفرعي، واألنواع، واالستخدام املحدد املقصود، وما إىل ذلك. ومع ذلك، فإن 

احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة سيستفيد دائمًا يف حد ذاته كما نصت املادة 13)1( 
من املعاهدة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وقد ترغب احلكومات يف النظر يف كيفية 
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 املرفق، الق�سمان 2)م( و2)�س( من بروت�ك�ل ناغ�يا.
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 املادة 10؛ القرار NP I/10 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
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معاجلة أشكال االستخدام اليت تقيد احلصول الالحق على املوارد. وقد يكون التبادل املتبادل 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة خيارا قد ترغب احلكومات يف النظر فيه، مبا أنه سيسمح 

باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة دون احلاجة إىل التفاوض على تقاسم املنافع 
النقدية، ولكنه سيوفر على الرغم من ذلك فوائد كبرية لكال اجلانبني.

ونظرا إىل أهمية املنافع غري النقدية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مثل بيانات    .73
التوصيف، ونتائج البحوث، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا،  قد حتدد تدابري احلصول على املوارد 

الوراثية لألغذية والزراعة املنافع غري النقدية اليت تعترب ذات أهمية خاصة بالنسبة إىل قطاع 
األغذية والزراعة. ويسرد بروتوكول ناغويا البحوث املوجهة حنو حتقيق األمن الغذائي، مع األخذ 

باالستخدامات املحلية للموارد الوراثية يف البلدان اليت توّفر املوارد الوراثية، فضاًل عن الفوائد اليت 
تنعكس على أمن الغذاء وسبل العيش كمزايا حمتملة غري نقدية. 

		تقاسم	املنافع	من	خالل	الشراكات 	)5(

ومبا أن التبادل الدويل للمواد الوراثية هو ممارسة طويلة األجل يف قطاع األغذية والزراعة،    .74
فإن العديد من أصحاب املصلحة يعتمد عليه، وقد متت هيكلة املمارسات التجارية وكذلك 

شراكات التعاون العلمية وفقا لذلك. ويرتابط خمتلف أصحاب املصلحة الذين يديرون ويستخدمون 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وغالبًا ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إطار 

تعاونيات وثيقة وشراكات مع العديد من أصحاب املصلحة الذين يعملون كوسطاء يف سلسلة 
القيمة، أي أنهم ليسوا املزودين األصليني للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو مستخدميها النهائيني. 

وإلدارة تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها، قد 
تسمح تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها برتتيبات لتقاسم املنافع تكون جزءا من اتفاقات 
شراكات حبوث على نطاق أوسع. وقد تغطي مثل هذه االتفاقات اإلطارية )أنظر أعاله الفقرتني 61 
- 62( جمموعة واسعة من املوارد الوراثية. وخالفا لذلك، قد ترغب احلكومات يف النظر يف تنظيم 

تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ميكنها أن تؤثر سلبيًا على تنوع املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة املحلية.

)6(		آلية	عاملية	متعددة	األطراف	لتقاسم	املنافع

وافق األطراف يف بروتوكول ناغويا على عملية للنظر يف احلاجة إىل آلية عاملية لتقاسم    .75
املنافع متعددة األطراف  قد تكون ذات صلة بتقاسم منافع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

وللنظر يف طرائق هلا.47

االمتثال	والرصد 	5
هناك أنواع خمتلفة من تدابري االمتثال يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا    .76
يف ذلك: امتثال البلدان بصك دويل، مثل املعاهدة أو بروتوكول ناغويا؛ امتثال املستخدمني باملوافقة 
املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بصورة متبادلة؛ واالمتثال للتشريعات املحلية للبلد املزود. 

وفيما يتعلق بالنوع الثالث من االمتثال، يتطلب الربوتوكول من كل طرف اختاذ التدابري التشريعية 
أو اإلدارية أو السياسية الالزمة والفعالة واملتناسبة لضمان الوصول إىل استخدام املوارد الوراثية 

ضمن والية البلد وفقًا للموافقة املسبقة عن علم وأن حتدد الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، 
وفقًا للمتطلبات التشريعية أو التنظيمية املحلية اليت يضعها الطرف اآلخر يف ما يتعّلق باحلصول 

على املوارد وتقاسم منافعها. كما تتخذ األطراف يف الربوتوكول التدابري الالزمة ملواجهة حاالت عدم 
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االمتثال مع تدابري االستخدام يف البلد والتعاون يف حاالت االنتهاكات املزعومة.48 ولدعم االمتثال، 
تتخذ األطراف املتعاقدة أيضًا تدابري، حسب   االقتضاء، لرصد وتعزيز الشفافية بشأن استخدام 

املوارد الوراثية، مبا يف ذلك تعيني نقطة تفتيش أو أكثر.49 وجتدر اإلشارة إىل أنه مبوجب املعاهدة، 
يتاح احلصول على املادة بسرعة وبدون احلاجة إىل تتبع كل جمموعة فردية على حدة.50 

قد تشكل تدابري االمتثال حتديات لقطاع األغذية والزراعة إذا مل تكن حالة احلصول    .77
على املوارد وتقاسم منافعها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املستخدمة يف الرتبية معروفة 

للمستخدمني. وقد ترغب احلكومات يف النظر يف حلول متميزة هلذه املشكلة، مبا يف ذلك من خالل 
دعم تطوير وضع املعايري دون القطاعية باالستناد إىل أفضل املمارسات احلالية، مثل إعفاء املربني، 

أو إجياد حلول متعددة األطراف.

 املادتني 15 و16 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
 48

 املادة 17 من بروت�ك�ل ناغ�يا.
 49

 املادة 12-3)ب( من املعاهدة.
50





امللحق
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة51

ُتعرض السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تستدعي حلواًل مميزة للحصول 
عليها وتقاسم منافعها يف ما يلي ضمن سبع جمموعات. واهلدف من ذلك إظهار التوازن بني مجيع 

القطاعات الفرعية لألغذية والزراعة. وال تنطبق كل مسة بالضرورة على مجيع املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة، لكن غالبًا ما تكون ملختلف القطاعات الفرعية مسات خمتلفة. وباإلمكان التوسع 

أكثر يف بلورة السمات اخلاصة بكل قطاع فرعي.

وهذه السمات هي مسات ممّيزة لكن ليست بالضرورة فريدة من نوعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة. فرغم إمكانية وجود بعض السمات املشرتكة املبّينة فيما يلي بني املوارد الوراثية 

األخرى واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إال أّن التمازج اخلاص هلذه السمات معًا ميّيز املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة عن سواها من املوارد الوراثية.
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املجموعة 
ألف: دور 

املوارد 
الوراثية 
لألغذية 

والزراعة يف 
األمن الغذائي

ألف-1 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة جزء ال يتجزأ 
من نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وهي تلعب دورًا 
أساسيًا يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية املستدامة 

لقطاع األغذية والزراعة.

++

ألف-2 تشكل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
املتصلة بالنباتات واحليوانات والالفقاريات والكائنات 

الدقيقة شبكة مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم 
اإليكولوجية الزراعية.

+

Report/13/14-CGRFA اأُخذ هذا اجلدول من املرفق واو لل�ثيقة 
 51

.12/13/14-CGRFA الفقرة 32 من ال�ثيقة 
 29

.10/13/14-CGRFA الفقرة 21 من ال�ثيقة 
53

.20/13/14-CGRFA اجلدول 2 من ال�ثيقة 
54
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املجموعة باء: 
دور اإلدارة 

البشرية

باء-1 يرتبط وجود معظم املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة ارتباطًا وثيقًا بالنشاط البشري وميكن النظر 
إىل العديد منها على أنها أشكال من املوارد الوراثية 

املعدلة من جانب اإلنسان.

-

باء-2 تعتمد املحافظة على الكثري من املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة وتطورها على التدخل البشري 
املستمر، ويشكل استخدامها املستدام يف البحوث 

والتطوير واإلنتاج وسيلة هامة ميكن من خالهلا ضمان 
صونها.

+-

املجموعة 
جيم: التبادل 

والرتابط 
على املستوى 

الدويل

جيم-1 جرى تارخييًا تبادل املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة وعلى نطاق 
واسع عرب املجتمعات والبلدان واملناطق، وجزء هام 

من التنوع الوراثي املستخدم يف األغذية والزراعة اليوم 
هو من أصول غريبة.

+-+

جيم-2 مثة ترابط بني البلدان فيما يتعلق باملوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة، فهي على حد سواء تقدم 

بعض املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعض 
اآلخر منها.

+

جيم-3 التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية 
والزراعة ضروري لسري عمل هذا القطاع ومن املرجح 

أن تزداد أهميته يف املستقبل.

+++

املجموعة 
دال: طبيعة 

عملية 
االبتكار

دال-1 عادة ما تكون عملية االبتكار اخلاصة باملوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة تدرجيية الطابع ونتيجة 

مساهمات يقدمها العديد من األشخاص املختلفني، 
مبا يف ذلك السكان األصليون واملجتمعات املحلية 

واملزارعون والباحثون ومربو النباتات، يف أماكن وأوقات 
خمتلفة.

+++

دال-2 ال يّطور العديد من منتجات املوارد الوراثية 
لألغذية والزراعة من مورد وراثي مفرد، بل بفضل 

مساهمات من عدة موارد وراثية لألغذية والزراعة يف 
مراحل خمتلفة من عملية االبتكار.

-+

دال-3 ميكن أن تستخدم بدورها معظم املنتجات 
املطورة باستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

ملواصلة البحث والتطوير، ما جيعل من الصعب 
رسم خط واضح بني مقدمي املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة ومتلقيها.  

++

دال-4 يصل العديد من املنتجات الزراعية إىل السوق 
بشكل ميكن معه استخدامها كموارد بيولوجية وكموارد 

وراثية على حد سواء.

-+



32
عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة
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املجموعة 
هاء: 

املحتفظون 
باملوارد 
الوراثية 
لألغذية 
والزراعة 

ومستخدموها

هاء-1 حتتفظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
وتستخدمها جمموعة واسعة ومتنوعة جدًا من أصحاب 

املصلحة. وهناك جمموعات متميزة من مزودي 
ومستخدمي املوارد الوراثية بالنسبة إىل خمتلف 

القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

+-+

هاء-2 هناك ترابط بني أصحاب املصلحة املختلفني 
الذين يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

+

هاء-3 حيتفظ القطاع اخلاص بقدر كبري من املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة. 

+-

هاء-4 ُيحفظ قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة خارج موقعها الطبيعي وميكن احلصول عليها 

هناك. 

--

هاء-5 ُيحفظ قسم هام من املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة يف موقعها الطبيعي ويف املزرعة ويف ظروف 

مالية وفنية وقانونية خمتلفة.

++

املجموعة 
واو: ممارسات 
تبادل املوارد 

الوراثية 
لألغذية 
والزراعة

واو-1 جتري عملية تبادل املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة يف سياق ممارسات متعارف عليها 

وبني املجموعات املوجودة من مقدمي املوارد 
ومستخدميها.

+++

واو-2 يف البحث والتطوير، حتدث عملية نقل واسعة 
للمواد الوراثية بني خمتلف أصحاب املصلحة على 

امتداد سلسلة القيمة.

+-

املجموعة 
زاي: املنافع 
الناشئة عن 

استخدام 
املوارد 
الوراثية 
لألغذية 
والزراعة

زاي-1 مع أن املنافع اإلمجالية الناشئة عن املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة مرتفعة للغاية، فمن الصعب 

عند إجراء املبادلة تقدير املنافع املتوقعة من كل 
عينة من عينات املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

++

زاي-2 إن استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
قد يدّر أيضًا منافع غري نقدية هامة.

+

زاي-3 قد يؤدي استخدام املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة إىل آثار خارجية تتجاوز بكثري املقدم الفرد 

واملتلقي الفرد لتلك املوارد.

+
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مالحظة:  يف استعراضها للسمات املميزة اليت حددها الفريق العامل الفين املخصص املعين 
باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، أبرزت جمموعات العمل الفنية 

احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واملوارد الوراثية احلرجية، السمات ذات 
الصلة بشكل خاص بقطاعاتها الفرعية )معّلمة يف اجلدول أعاله بعالمة زائد ]+[( وتلك األقل صلة 

أو اليت ليست ذات صلة )معّلمة يف اجلدول أعاله بعالمة ناقص]-[( .





متت الإ�سادة لربوتوكول ناغويا ب�ساأن احل�سول على املوارد اجلينية والتقا�سم 

العادل واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها امللحق باتفاقية التنوع 

البيولوجي بو�سفه خطوة عظيمة باجتاه تنفيذ الهدف الثالث لالتفاقية املتمّثل 

يف تقا�سم املنافع النا�سئة عن ا�ستخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك الو�سول 

املنا�سب عليها، ب�سكل عادل ومن�سف. واملراد من تنفيذ هذا الهدف الثالث هو 

الإ�سهام يف �سون التنّوع البيولوجي وا�ستخدام مكّوناته ب�سكل م�ستدام كما ين�ص 

عليه الهدفان الآخران من التفاقية. 

ويطرح الربوتوكول على �سانعي ال�سيا�سات والإداريني امل�سوؤولني عن تنفيذها 

على امل�ستوى الوطني عدداً من التحديات. ويكمن اأحد هذه التحديات يف اأنه 

يتوّجب على الربوتوكول النظر يف اأهمية املوارد الوراثية لالأغذية والزراعة 

ودورها اخلا�ص يف حتقيق الأمن الغذائي لدى و�سع تدابري الو�سول على املوارد 

الوراثية وتقا�سم منافعها وتنفيذها. 

وترمي العنا�رص لتي�سري التنفيذ املحلي للح�سول على املوارد وتقا�سم منافعها 

بالن�سبة اإىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لالأغذية والزراعة اإىل 

م�ساعدة احلكومات التي تنظر يف تدابري احل�سول على املوارد وتقا�سم منافعها 

اأو تقوم بو�سعها اأو تكييفها اأو تنفيذها، على الأخذ بعني العتبار اأهمية املوارد 

الوراثية لالأغذية والزراعة، والدور اخلا�ص الذي تلعبه يف حتقيق الأمن الغذائي، 

وال�سمات املمّيزة ملختلف القطاعات الفرعية، مبوازاة المتثال لل�سكوك الدولية 

بح�سب القت�ساء.
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