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حظي بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع 
الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول ناغويا( بالرتحيب باعتباره 

خطوة عمالقة صوب تنفيذ اهلدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي، وهو التقاسم العادل 
واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية )الوراثية( عن طريق إجراءات منها احلصول 

على املوارد اجلينية بطرق مالئمة. ومن شأن تنفيذ هذا اهلدف الثالث املساهمة يف صيانة التنوع 
البيولوجي واستخدام عناصره على حنو قابل لالستمرار - وهما اهلدفان اآلخران لالتفاقية.

ويطرح بروتوكول ناغويا على صّناع السياسات واإلداريني املسؤولني عن تنفيذه 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 )املنظمة( 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 

اخلامسة عشرة )19-23 يناير/كانون الثاين 2015( بالنظر والرتحيب بهذه العناصر اليت عمل فريق 
من اخلرباء الفنيني القانونيني املعنيني باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها من مجيع األقاليم 
يف العامل على وضعها، مث أعرب مؤمتر املنظمة، الذي يشّكل أعلى جهاز رئاسي يف املنظمة، عن 

ترحيبه بها. ودعا مؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، يف اجتماعه الثالث عشر، 
األطراف واحلكومات إىل األخذ علما باخلطوط التوجيهية الطوعية الواردة يف العناصر اخلاصة 

باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتطبيقها، حسب االقتضاء.

واتفقت اهليئة، يف دورتها العادية السادسة عشرة اليت عقدت يف عام 2017، على إعداد مذكرات 
تفسريية غري توجيهية تبّين، يف سياق العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، 

السمات املميزة للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارساتها 
املحددة، مبا يكّمل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وحتتوي هذه الوثيقة 
على املذكرات التفسريية، حسبما أقرته اهليئة يف عام 2019، يف إطارات مظللة لتكملة العناصر 
اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وترمي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد 
وتقاسم منافعها مشفوعة مبذكراتها التفسريية إىل مساعدة احلكومات اليت تنظر يف وضع تدابري 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، على األخذ بعني االعتبار أهمية املوارد 
الوراثية لألغذية والزراعة، ودورها اخلاص بالنسبة إىل حتقيق األمن الغذائي، والسمات املمّيزة 
ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مع االمتثال للصكوك الدولية 

اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها حبسب االقتضاء.
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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 يف ما 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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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
وفقًا 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 استخدامها1.

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 مميزة2. 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 البيولوجي   )ب(   
الزراعي على هذا التأثري البشري؛ وتشكل معرفة وثقافة السكان األصليني جزًءا 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 بنفس   )د(   
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 اجلينات   )و(   
أو مواد املربني؛    

مؤمتر األطراف العاشر، القرار 10/1.   1

لالطالع على تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، انظر الفصل 5.   2

https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-10
https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-10
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7147
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7147
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يساهم التفاعل بني البيئة واملوارد الوراثية وممارسات اإلدارة اليت تتم يف املوقع داخل   )ز(   
النظم اإليكولوجية الزراعية يف إجياد حافظة دينامية للتنوع البيولوجي الزراعي.3    

نظرت اهليئة، يف دورتها العادية الرابعة عشرة، يف السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية   6
والزراعة على النحو الوارد يف امللحق بهذه الوثيقة4. وتوفر قائمة السمات املعلومات بشأن خصائص 
القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة5. 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 يف ما 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 الغذائي6. 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 البحوث7.

ويرتك الربوتوكول جمااًل واسعًا 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 معها8. 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 

املتخصص يف ما يتعلق باملورد الوراثي املحدد املشمول بالصك املتخصص وألغراضه9. ويتمثل 
أحد الصكوك اليت يعرتف بها الربوتوكول بشكل صريح يف املعاهدة الدولية اليت وضعت يف انسجام 

الفقرة 2 من ملحق املقرر 5/5 الصادر عن االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف.  3
لألغذية  الوراثية  للموارد  الفرعية  القطاعات  ليشمل مجيع  عشرة  السابعة  العادية  دورتها  يف  امللحق  هذا  اهليئة  عّدلت   4

والزراعة.
تنص على  ما مل  الوثيقة،  الفرعية« يف هذه  و«القطاعات  والزراعة«  لألغذية  الوراثية  للموارد  الفرعية  »القطاعات  تفهم   5
خالف ذلك، على أنها القطاعات الفرعية )1( للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ )2( للموارد الوراثية احليوانية لألغذية 
والزراعة؛ )3( للموارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة؛ )4( للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛ )5( للموارد الوراثية 

للكائنات الدقيقة لألغذية والزراعة؛ )6( للموارد الوراثية لالفقاريات لألغذية والزراعة.
املادة 8)ج( من بروتوكول ناغويا.  6
املادة 8)أ( من بروتوكول ناغويا.  7

املادة 2-4 من بروتوكول ناغويا.  8

املادة 4-4 من بروتوكول ناغويا.  9

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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مع االتفاقية. وباإلضافة إىل هذا االنفتاح على الصكوك الدولية األخرى، ينص الربوتوكول أيضا على 
ضرورة إيالء االعتبار الواجب »للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة أو املمارسات مبوجب الصكوك 

الدولية واملنظمات الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول وعدم 
تعارضها معها« .10

وحتديث  إعداد  املناسب،  النحو  على  تشجع،  بأن  األطراف  أيضًا  ناغويا  بروتوكول  ويلزم   10
واستخدام بنود تعاقدية منوذجية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة 
ومدونات السلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري يف ما يتعلق باحلصول 
على املوارد وتقاسم منافعها11. وُيجري مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا 
تقييمًا دوريًا الستخدام البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات السلوك، واخلطوط التوجيهية وأفضل 

املمارسات و/أو املعايري. 12

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 وضع ترتيبات للحصول على   11

املوارد 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 

املادة 3-4 من بروتوكول ناغويا.  10
11 املادتان 1-19؛ 1-20 من بروتوكول ناغويا.

12 املادتان 2-19؛ 2-20 من بروتوكول ناغويا.

واملعاهدة “صك دويل متخّصص للحصول وتقاسم املنافع” على حنو ما هو 
مشار إليه يف املادة 4-4 من بروتوكول ناغويا. وقد أنشأت املعاهدة نظامًا 
احلصول  لتسهيل  منافعها  وتقاسم  املوارد  على  للحصول  األطراف  متعدد 
إىل  بالنسبة  الطبيعية  املواقع  خارج  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املواد  على 
64 من املحاصيل واألعالف ألغراض البحوث والرتبية والتدريب، تكون حتت 
إدارة ومراقبة األطراف املتعاقدة ويف املجال العام. ووفقًا للمادة 3-12)ح( من املعاهدة، يوفر 
احلصول على املوارد الوراثية النباتية اليت توجد يف ظروف املواقع الطبيعية وفقًا للتشريعات 
هذه  مثل  وجود  عدم  حال  يف  معايري  من  الرئاسي  اجلهاز  حيدده  قد  ملا  وفقا  أو  الوطنية، 
التشريعات. وترد هذه املحاصيل واألعالف الـ 64 يف امللحق األول باملعاهدة، وقد وقع عليها 
يف  املدرجة  الوراثية  املوارد  تندرج مجيع  وال  والرتابط.  الغذائي  األمن  ملعايري  وفقا  االختيار 
النظام املتعدد األطراف واليت يتم تبادهلا باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد لألغراض اليت 
نظرت فيها املعاهدة، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف املؤسسات املنصوص عليها يف املادة 15، 
ضمن نطاق تطبيق بروتوكول ناغويا. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لألطراف املتعاقدة يف املعاهدة 
أن تقرر تبادل عينات املوارد الوراثية النباتية لألنواع غري املدرجة يف امللحق األول، واملوارد 
النباتية املوجودة يف ظروف املواقع الطبيعية، وفقًا ألحكام وشروط االتفاق املوحد  الوراثية 
لنقل املواد. وقد أنشأت املعاهدة صندوق تقاسم املنافع كآلية لتقاسم املنافع النقدية. وتقر 
األطراف املتعاقدة بأن تيسري احلصول على املوارد الوراثية النباتية يف النظام املتعدد األطراف 

يشكل يف حد ذاته منفعة كبرية من منافع النظام املتعدد األطراف.

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 
والزراعة )العناصر(13. 

وأنشأت 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؛
واملشاركة 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؛
والعمل 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 الصلة14. 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 استخدامها15. ووافق املؤمتر الذي يشّكل أعلى جهاز رئاسي يف منظمة 

األغذية والزراعة أو املنظمة، على ما أعربت عنه اهليئة ورّحب، خالل دورته التاسعة والثالثني 
بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ودعا األعضاء إىل النظر فيها واستخدامها حسب 

االقتضاء16.

CGRFA-14/13/Report الفقرة 40 من الوثيقة  13
.CGRFA/TTLE-ABS-1/14/Inf.3 Rev.1و CGRFA/TTLE-ABS-1/14/Inf.2 الوثيقتان  14

CGRFA-15/15/Report 15 الفقرة 22 من الوثيقة

.C 2015/REP 16 الفقرة 52 من الوثيقة

 •

 •

 •

http://www.fao.org/3/mg538a/mg538a.pdf
http://www.fao.org/3/mg538a/mg538a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml136e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml135e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo153a.pdf
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مقدمة ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 
والزراعة

املوارد الوراثية احليوانية1

تشكل الصناعة احليوانية قطاًعا راسًخا وسريع النمو. وُتمارس تربية احليوانات 
يف كافة أحناء العامل منذ أكثر من 10 آالف سنة، مما يؤدي إىل تطوير واستخدام 
جمموعة واسعة من السالالت يف ظّل نظم إنتاج متنوعة. كذلك، شهد قطاع 
تربية احليوانات تغيريات فنية كبرية يف نهاية القرن الثامن عشر، مما يؤدي إىل 
تطوير السالالت، وإنشاء سجالت للقطعان وتشكيل مجعيات ملرّبي احليوانات. 
وقد دعمت تطورات هامة يف املوارد الوراثية الكمية يف منتصف القرن العشرين اعتماد األدوات 
القائمة على أساس علمي لتقدير قيمة التكاثر، مثل مؤشر االختيار ويف مرحلة الحقة، أفضل تنبؤ 
خطي غري متحّيز والنموذج احليواين، الذي أّدى إىل تعزيز استجابة االختيار وإحراز تقدم وراثي 
يف السالالت النقية. كما أن التطوير السريع للوراثة اجلزيئية مسح باعتماد االختيار باستخدام 
الوامسات. وساعد تسلسل احلمض النووي يف حتديد اخللفية الوراثية للعديد من مسات اإلنتاج 
ومسات أخرى هامة يف أنواع احليوانات. وقد أّدى اكتشاف التغريات الفردية متعددة األشكال 
للنيوكليوتيد وحتليلها إىل االنتقاء اجلينومي. ويف اإلنتاج التجاري لّلحوم والبيض، مّت اعتماد طرق 
التهجني القائمة على أساس علمي واالنتقاء لتحسني قوة اهلجني من أجل تعزيز غاّلت اإلنتاج 
احليواين ورحبيته. وقد تسارعت وترية نشر التقدم الوراثي، بفضل اعتماد التكنولوجيا احليوية 

وتكنولوجيات التناسل، وال سيما التلقيح االصطناعي.

وبصورة عامة، أّدت عمليتان رئيسيتان إىل تطوير السالالت. اعتمدت األوىل على تكييف أعداد 
احليوانات لظروف حمددة يف جمايل البيئة والرتبية ضمن نظم إنتاج مكثفة وخمتلطة. وأّدى هذا 
األمر إىل تشّكل العديد من السالالت املحلية يف مجيع أحناء العامل. وأّما العملية الثانية فقد 
استندت إىل اختيار احليوانات نظًرا لقدرتها على تقدمي منتجات حمددة ال سيما حتت الظروف 
املحّسنة للتغذية واإلدارة، مّما أفضى إىل منو سريع وغاّلت مرتفعة. وأّدى كّل هذا إىل تطوير 

سالالت دولية عالية األداء لإلنتاج التجاري.

وتلجأ جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة إىل استخدام املوارد الوراثية احليوانية لألغذية 
والزراعة، غري أن مستوى ترّكز وختّصص أنشطة الرتبية خيتلف إىل حّد بعيد ضمن القطاع، على 
مستوى األنواع واملستوى اإلقليمي على حدٍّ سواء. وبصورة تقليدية، يتوّلى إدارة املوارد الوراثية 
احليوانية والرتبية مربو املاشية الذين جيمعون بني وظيفيت الرتبية واإلنتاج يف األعداد ذاتها من 
احليوانات. وميكن القيام بذلك على مستوى حملي عرب انتقاء احليوانات حبيث تشّكل اجليل 
التايل انطالًقا من القطعان واألسراب املتوفرة حملًيا، أو على املستوى اإلقليمي أو الوطين 
من خالل تشكيل جمموعة تربية عادية عرب جتمعات تربية أو مجعيات تسجيل القطعان. ويف 
العقود األخرية، تطّور قطاع تربية متخصص جًدا بالنسبة إىل بعض أنواع املواشي ويف بعض 
أقاليم العامل. ويف قطاع الدواجن بصورة خاصة، مسحت معدالت التكاثر املرتفعة نسبًيا لصناعة 
الوراثي  التحسني  بتعزيز  أخرى،  بيولوجية  احليوانات، ومسات  تربية  النطاق يف جمال  واسعة 
وإمداد املنتجني بطيور ذات إمكانات وراثية عالية. وتوجد هياكل مماثلة يف قطاع اخلنازير، وإن 

كان بدرجة أقل، كما أنها بدأت بالظهور يف قطاع األلبان.

يستند هذا القسم إىل وثيقيت الدراسة األساسية رقم 43 و 59.  1

http://www.fao.org/3/mb720e/mb720e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak222e.pdf
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ويتم استخدام حوايل 40 نوًعا فقط يف اإلنتاج احليواين، حيث أن لبعض هذه األنواع مساهمة 
صغرية يف إمجايل إنتاج األغذية. وتوّفر األنواع »اخلمسة الكربى«- األبقار، واخلنازير، واخلراف، 
واملاعز والدجاج - معظم املنتجات الغذائية احليوانية املنشأ. وأّما دور األقارب الربية لألنواع 

املدّجنة يف تربية احليوانات فهو متواضع يف الوقت احلايل.

املساهمات  تعزيز  أجل  إىل ضغوط حادة من  الثمانينات،  منذ  احليوانية  الثروة  وخضع قطاع 
الثروة  ثورة  ُتسّمى  اليت  الظاهرة،  هلذه  الدافعة  القوة  ومتّثلت  الغذائي.  اإلنتاج  يف  اإلمجالية 
التجاري  اإلنتاج  يف  والزيادة  املنشأ  احليوانية  املنتجات  على  املتنامي  الطلب  يف  احليوانية،  
الكثيف يف البلدان النامية. وبني عامي 1980 و2014، ازداد اإلنتاج العاملي من اللحوم واحلليب 
بنسبة 234 يف املائة و170 يف املائة على التوايل. وأفضت ثورة الثروة احليوانية إىل حتّول كبري يف 
اإلنتاج احليواين من املناطق املعتدلة إىل املناطق االستوائية وشبه االستوائية. وتعززت الزيادة 
يف اإلنتاج بفعل استرياد موارد وراثية خمتارة، يف حني مل تتحسن يف كثري من احلاالت السالالت 

املحلية من خالل برامج الرتبية الوطنية.

وتبّين تقديرات منظمة األغذية والزراعة3 أنه من أجل توفري األغذية لـ 9.1 مليار شخص عام 
2050، جيب أن يرتفع اإلنتاج السنوي للحبوب إىل حوايل 3 مليارات طن، كما ينبغي أن يصل 

اإلنتاج السنوي للحوم إىل 470 مليون طن، يف حال استمرار االجتاهات احلالية لالستهالك.

ويف حني ُتستخدم احليوانات بصورة رئيسية إلنتاج األغذية وتوفري خدمات التموين األخرى )مثل 
األلياف والفرو واجلّر(، من األهمية مبكان التشديد على أنها توفر أيضا خدمات نظام إيكولوجي 
تنظيمية وداعمة )مثل إعادة تدوير املغذيات ومكافحة األعشاب(. كما أنها تّتسم بقيم ثقافية 
هامة )مثل اهلوية، والثروة واحلالة، والرتفيه والرياضة(، ذات أهمية خاصة يف نظم اإلنتاج الكثيفة 

واملختلطة.

.C. 1999و S. & Courboisو H., Ehui و M., Steinfelds و C.H., Rosegrant و Delgado انظر  2
Livestock to 2020. The next food revolution. وثيقة نقاش حول األغذیة والزراعة والبيئة صادرة عن المعهد الدولي لبحوث 

السياسات الغذائية، الصفحات 28. واشنطن العاصمة، املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية.
منظمة األغذية والزراعة، 2009. كيف ميكن توفري األغذية للعامل. عام 2050. روما )متاح على املوقع  3 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf 

املوارد الوراثية املائية1

تطورات  عليها  وقد طرأت  نسبًيا،  جديدة  املائية صناعة  األحياء  تربية  إن 
األشكال  بعض  وجود  من  الرغم  على  األخرية،  الستني  السنوات  يف  رئيسية 
منها، مثل استزراع مسك الشبوط، اليت ميكن أن تعود آلالف السنني املاضية. 
وتراوح معدل منو تربية األحياء املائية بني 8 يف املائة و 10 يف املائة سنوًيا 
خالل العشرين سنة املاضية، واليوم يتم استزراع 50 يف املائة من الزعنفيات 
املستهلكة. ويتجاوز حالًيا إنتاج األمساك املستزرعة إنتاج حلوم األبقار يف مجيع أحناء العامل. 
وبينما تكتسب تربية األحياء املائية يف املناطق البحرية والساحلية أهمية متزايدة، فإن الغالبية 

العظمى من اإلنتاج العاملي لألحياء املائية ما تزال من املناطق الداخلية.

يستند هذا القسم إىل وثيقيت الدراسة األساسية رقم 45 و 59.  1
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الغذائية: تدجني األنواع  ويتم اختاذ نهجني متوازيني لتلبية طلب املستهلك وزيادة اإلمدادات 
اجلديدة واإلدارة اجلينية الفعالة، والتحسني الوراثي لألنواع اليت يتم إنتاجها جتارًيا. وقد ارتفع 
عدد أصناف األنواع املسجلة يف بيانات املنظمة من 70 صنًفا يف عام 1950 إىل حوايل 600 يف 
عام 2018. ومن بني األنواع األكثر شيوًعا يف املزارع، السلمون، والبلطي، والشبوط، واملحار، 
والروبيان، وهي متثل ثالث جمموعات تصنيفية رئيسية: الزعنفيات، واملحاريات ثنائية الصمامات، 

والقشريات عشريات األرجل.

يعتمد  الصناعة  السريع يف  التطور  ولكن  الوراثي لألمساك املدجنة حديًثا،  التحسني  يزال  وال 
بشكل متزايد على استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا. وتستخدم أنواع خمتلفة 
من التقنيات الوراثية لتحسني اإلنتاج مبا يف ذلك الرتبية يف األحواض، والرتبية االنتقائية، والتهجني، 
والتالعب بالكروموسومات. وقد مت استخدام التعديل اجليين بشكل حمدود للغاية فقط. ومبا أن 
تربية األحياء املائية والتحسني الوراثي للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة ما تزال حديثة، 
فإن العديد من األنواع املستزرعة قريبة جينًيا جًدا من أقاربها الربّية. وبالتايل، فإن النوع الربي، 
أي النوع غري املدجن وغري املحّسن وراثًيا، ما يزال يلعب دوًرا هاًما يف إنتاج وتربية األحياء املائية. 
ويف بعض احلاالت، قد تكون هذه األرصدة يف حالة حفظ سيئة. وبالتايل، فإن االعتماد على النوع 

الرّبي يف تربية األحياء املائية يوفر حافًزا للحفاظ على هذه األنواع وموائلها.

ويشكل إنتاج بعض األنواع األكثر شيوًعا يف الزراعة اليت يغلب عليها الطابع الصناعي، مثل مسك 
السلمون األطلسي واجلمربي األبيض، أحد االستثناءات الستمرار احلاجة إىل األنواع الربّية إلنتاج 
تربية األحياء املائية. وبالنسبة هلذه األنواع، مت القضاء تقريًبا على احلاجة لإلدماج الوراثي من 

األقارب الربية، وتتم التحسينات الوراثية من خالل برامج تربية وتبادل بني املربني التجاريني.

املائية  الوراثية  للموارد  الرئيسي  املصدر  الرتبية،  مراكز  أو  الكبرية،  التجارية  املزارع  وتشكل 
تربية  األنواع. ويف جمال  تربية األحياء املائية هلذه  وراثًيا من أجل  والزراعة املحسنة  لألغذية 
األحياء املائية، مل تتح لصغار املزارعني الفرصة لتدجني األنواع وحتسينها وراثًيا آلالف السنني 
مثلما حدث ذلك يف إنتاج املحاصيل واحليوانات الربية. وقد اعتمدت التطورات السريعة األخرية 
يف التحسني الوراثي، وخاصة بالنسبة للسلمون والروبيان، على التمويل والتكنولوجيا، والوصول 
إىل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة، وغالًبا ما يكون ذلك يف أيدي الشركات الكربى. 
وال تزال البنوك اجلينية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة قليلة، وال تتوفر عادة بنوك 
اجلينات املمولة من القطاع العام إال لعدد قليل من األنواع األكثر شيوًعا يف تربية األحياء املائية.

وهناك عدد كبري من أصحاب املصلحة يف قطاع تربية األحياء املائية على طول سلسلة اإلمداد، 
من التحسني الوراثي إىل الزراعة وبيع املنتجات، وهم يرتاوحون بني أصحاب احليازات الصغرية 
املقام  يف  تستخدم  والزراعة  لألغذية  املائية  الوراثية  املوارد  أن  ويف حني  الكبرية.  والشركات 
األول يف إنتاج األغذية، فإنها تستخدم أيًضا ألغراض أخرى، على سبيل املاثل يف إنتاج األمساك 
واحليوانات األخرى ليتم إطالقها يف املياه الطبيعية أو املعدلة من أجل حتسني أرصدتها، مثل 

أمساك الطعم لكل من مصايد األمساك التجارية والرتفيهية، ويف استزراع أمساك الزينة.
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املوارد الوراثية احلرجية1

ادر بالنسبة إىل الكثري من أنواع األشجار الختبار أداء املادة الوراثية لألشجار 
التجارب على املصادر هذه  لنتائج  وبالتايل، كان  بلدان/أقاليم خمتلفة.  من 
تأثري كبري على الطلب على البذور من بعض املصادر مقارنة مبصادر أخرى 
وكانت السبب يف العديد من عمليات نقل املادة الوراثية بني البلدان واألقاليم. 
وأعطت التجارب على املصدر أيًضا حوافز لصون املوارد الوراثية احلرجية. 

ولكن االختبارات اخلاصة باملصادر غري مكتملة بالنسبة إىل مجيع األنواع والبلدان.

ويتمثل أحد أوجه االستخدام الرئيسية للموارد الوراثية احلرجية يف استخدامها املباشر كمادة 
للتكاثر )على شكل بذور وأجزاء مقطوعة وأجزاء أخرى من الشجرة املستخدمة لإلكثار( لغرض 
استخدام  مدى  كبري  إىل حد  ويرتاوح  الزراعية.  للحراجة  نظم  إنشاء  أو  التحريج  أو  التشجري 
أنواع األشجار.  املوارد الوراثية احلرجية يف برامج االستكشاف والرتبية املنهجية بني خمتلف 
وقد بدأت عمليات االستكشاف والتحسني املنهجي قبل 50 سنة من اآلن بالنسبة إىل عدد من 
أنواع األشجار السريعة النمو املستخدمة يف حراجة املساحات املزروعة )مثل أشجار الصنوبر 
والّسنط واألوكالبتوس( يف الزراعات الصناعية والصغرية. وكانت جهود االستكشاف والتقييم قد 
بدأت بالنسبة إىل جمموعة خمتلفة من أنواع األشجار يف املناطق املعتدلة والشمالية قبل 200 
سنة من اآلن، وإن كانت برامج التحسني املنهجي بقدر أكرب قد انطلقت خالل القرن العشرين. 
ومؤخًرا، بدأت تربية األشجار تشمل جمموعة واسعة من تقنيات التكنولوجيا األحيائية مبا يف 

ذلك الرتبية مبساعدة واِسمات.

أما بالنسبة إىل الغالبية العظمى من أنواع األشجار األخرى، فال تزال جهود التحسني حمدودة 
وتقتصر يف معظمها على التجارب على املصادر واختيار جمموعات البذور. وباإلمجال، تعاين 
تربية األشجار يف الغابات من قيود بسبب طول الفرتات الفاصلة بني اجليل واآلخر ودورات 
أّن  الوراثي. غري  التحسني  من  األوىل  األجيال  تزال ضمن  ال  األنواع  أّن معظم  تربيتها حبيث 
أنواع األشجار احلرجية غري مستأنسة  الوراثية لكل جيل قد تكون ملحوظة لكون  املكاسب 
وتتميز بدرجات عالية من التنوع الوراثي، تتيح الفرصة لتكثيف عملية االنتقاء. وتسجل بعض 
نسبًيا بسبب  تقدًما سريًعا  الصنوبر  أنواع  وبعض  والّسنط  االستوائي  األوكالبتوس  األنواع مثل 
قصر الفرتات الفاصلة بني اجليل واآلخر )أقّل من عشر سنوات عادة( وتقنيات االنتقاء املبكر. 
وقد تكون األحجام الفعلية ملجموعات جينات أنواع األشجار يف برامج الرتبية كبرية ومشتتة 
للغاية يف الغالب. وتبًعا ملستوى التحسني، قد يكون باإلمكان احلصول على مواد التكاثر ألنواع 
األشجار احلرجية من مصادر منّوعة. فعلى سبيل املثال، ال يزال جتميع البذور من املجموعات 
الربّية والطبيعية ألغراض اإلكثار املكّثف يف املساحات املزروعة أو إلعادة جتديد الغابات أمًرا 
شائًعا. وإضافة إىل ذلك، تتم إدارة حدائق البذور، وهي مرافق خاصة مرتبطة بربامج الرتبية 
املنّظمة، إلنتاج البذور حتديًدا. واملادة الوراثية اليت يتم إنتاجها يف هذه احلدائق ختضع عادة 
لالختبار واالنتقاء بواسطة جتارب عرب مواقع وظروف مناخية خمتلفة وباإلمكان إعدادها على 
النحو األمثل مبا يالئم مسات جتارية حمددة كحجم اخلشب أو الغلة من الّلب أو الغلة من 
إدارة  وكاالت حكومية  أو  تتوىل شركات كربى  ما  وغالًبا  الورقية.  الزيوت  أو  األحيائية  الكتلة 
احلاضنات الكربى إلنتاج شتالت األشجار و/أو قطع األشجار، يف حني أّن احلاضنات الصغرية 
يديرها املزارعون واملجتمعات املحلية وهي غالًبا ما تشكل املصدر الرئيسي لشتالت األشجار 

يف املناطق الريفية، خاصة املناطق اليت ال توجد فيها حراجة لألغراض التجارية.
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وقد مّت تطوير بعض جمموعات املوارد الوراثية احلرجية خارج موقعها ألغراض الصون واألحباث 
التاريخ احلافل حلركة املوارد  أو شبه عامة. ويف مقابل  وتديرها عادة مؤسسات حبوث عامة 
الوراثية احلرجية حول العامل والنسبة العالية من مواد التكاثر احلرجي الغريبة املستخدمة للزرع 
والتحريج، هناك اختالفات ملحوظة بني األنواع يف ما يتعلق مبشاركتها يف تبادل املادة الوراثية 
املثال،  سبيل  فعلى  الطبيعية.  توزيعها  نطاقات  خارج  انتشارها  ومدى  الدويل  املستوى  على 
جرى نقل عدد من األنواع املخصصة للزرع السريعة النمو مثل الّسنط والصنوبر واألوكالبتوس 
الطبيعية.  توزيعها  بعيًدا عن نطاقات  اآلن  ُتزرع  وباتت  العامل  بشكل مكّثف يف خمتلف أحناء 
وكذلك األمر، تتم زراعة بعض األنواع االستوائية املخصصة للخشب والعالية القيمة مثل شجرة 

املاهوغاين واألرز اإلسباين وشجر الساج باعتبارها أشجاًرا مستقدمة يف العديد من البلدان.
ومع أّن تبادل بعض األنواع كتلك املستخدمة يف الزراعة احلرجية قد حصل رمبا على نطاق 
أضيق، إال أّن توزيعها على البلدان إىل أبعد من نطاقاتها األصلية قد أدى دوًرا هاًما يف تطّور هذا 
القطاع. غري أّن تبادل املادة الوراثية بالنسبة إىل العديد من األنواع كان حمدوًدا حىت اآلن وهو 
حيدث بشكل رئيسي على املستوى اإلقليمي أو بني البلدان اليت لديها نفس األحوال املناخية. 
وُتستخدم أيًضا أنواع خمتلفة إىل حد كبري ضمن موائلها الطبيعية يف الغابات األصلية ويقتصر 

تبادهلا على حاالت معينة فقط، مثاًل ألغراض البحوث املحددة.
وجتدر اإلشارة يف مجيع هذه احلاالت إىل أّن مالحظة أي قيمة اقتصادية يتطّلب بعض الوقت. 
وخالًفا ملعظم املحاصيل الزراعية، ينبغي زراعة األشجار لسنوات عديدة قبل حصاد مثارها 
على شكل غذاء أو ألياف. وغالًبا ما يكون من الصعب حتديد الفوائد االقتصادية لنقل املواد 

الوراثية نظرًا إىل ارتباطها بسالمة الغابات وغريها من سلع وخدمات النظام اإليكولوجي.
وأما جوانب املوارد الوراثية احلرجية اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار عند التعامل مع احلصول 

على املوارد وتقاسم منافعها فهي كاآليت2:
غالًبا ما تكون املوارد الوراثية احلرجية من األنواع واملجموعات غري املستأنسة.

تهاجر األنواع احلرجية مبفردها )وإن كان ببطء( وال تعرف حدوًدا هلا.
هناك تاريخ حافل بشأن انتقال األنواع حول خمتلف أحناء العامل. يعتمد العديد من برامج 

.)Gmelina و Eucalyptus و Pinus الزرع على األنواع الغريبة )مثل
العديد من املنافع الناشئة عن الغابات هي من فئة »خدمات النظام اإليكولوجي« ومن 
الصعب حتديد قيمتها. وخالًفا ملحاصيل اإلنتاج، من الصعب حتديد قيمة نقدية ملا قد 

ينتج عن برنامج ما للرتبية أو االسرتداد.
ال تتجلى منافع تربية األشجار إال بعد عقود من الزمن. وترتاوح فرتات الرتبية الفاصلة 
بني 10 سنوات و 15 سنة فيما قد يرتاوح سّن املزارع بني 8 سنوات و 40 سنة. ويستغرق 
برنامج تربية األشجار يف الغابات املعتدلة قرابة 35 سنة لكي تتجلى أي قيمة اقتصادية 
فعلية نتيجة نقل املواد )قد تكون الفرتة أقّل من ذلك إذا أمكن بيع البذور لقاء قيمة أعلى، 

غري أّن املنفعة االقتصادية غري موّثقة بالكامل(.
خالًفا للمحاصيل الزراعية، ال تنتج الغابة عادة حمصواًل جديًدا كل عام لكن هناك عدد 
متزايد من املنتجات احلرجية العالية القيمة من غري األخشاب )مبا يف ذلك الثمار والبذور 

واملواد الورقية( اليت من شأنها أن تساهم يف حتقيق األمن الغذائي.
الغريبة.  الوراثية  املادة  إىل  احلاجة  تفّسر  ما  غالًبا  رئيسية  األمراض مسة  مقاومة  تعّد 

وتشمل اجلوانب اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار ما يلي:
تتمثل املنافع بكل بساطة أحياًنا يف إنشاء غابة سليمة من دون وجود خطط جلين 

حماصيل منها يف بعض احلاالت؛ 
الرتبية  برامج  من خالل  ملقاومته  هناك سعي  الذي  املرض  مصدر  يكون  ما  وغالًبا 
املنطقة نفسها اليت توجد فيها املادة الوراثية )أي أّن مصدر املشكلة هو نفسه مصدر 

املقاومة(. 

–
–
–

–

–

–

–
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الفصل 1 - ممعلومات أساسية11

املوارد الوراثية النباتية1

جرى استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا منذ بدايات 
املزارعني  املزارعون ومجاعات  دأب  آالف سنة. فقد  قبل 10  أي  الزراعة، 
على زراعة البذور ومواد اإلكثار اخلضرية وانتقائها وتبادهلا، كما أدى مزيج من 
االنتقاء الطبيعي واملصطنع إىل تدجني األنواع النباتية وتكييفها مع االحتياجات 
والتجارة واالستعمار إىل  للزراعة ولالستهالك. وقد أفضت اهلجرة  املتبدلة 
نشر العديد من األنواع خارج مناطق نشأتها، األمر الذي حفز املزيد من الضغوط االنتقائية. 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، قام املوردون املتخصصون بالبذور، وتالهم أخصائيو تربية 
النباتية  الوراثية  املوارد  اختيار  أجل  من  متقدمة  وسائل  بوضع  احليوية،  والتكنولوجيا  النبات 
لألغذية والزراعة على مستوى النمط الظاهري والنمط الوراثي واملستوى اجلزيئي، إمعانًا يف 
تشكيل املحاصيل واملساهمة يف نظم زراعية متقدمة، وإنتاج وتوريد املنتجات الزراعية واألنواع 

املستنبتة ذات السمات املميزة.

ويتم صون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي ويف املزارع ويف خارج 
موقعها الطبيعي. وتضم حقول املزارعني وجمموعات التكاثر ألخصائيي تربية النباتات، نسبة 
كبرية من التنوع الوراثي للمحاصيل. وُيحتفظ بالعديد من األقارب الربية للمحاصيل اليوم ضمن 
مناطق حممية أو ضمن نظم إيكولوجية زراعية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نسبًة كبرية من التنوع 
املوجود أصاًل يف املوقع الطبيعي قد مجعت وخّزنت يف مرافق خارج املوقع. وبدأت عملية تكوين 
النباتات والبحوث ذات الصلة،  التاسع عشر من قبل مريب  تلك املجموعات يف نهاية القرن 
الوطين،  بها عامة بنوك اجلينات على املستوى  الوراثي. وحتتفظ  التنوع  ختّوفًا من خسارة 
اجلماعة  مراكز  إلدارة  أهمية  األكثر  املجموعات  بعض  خضوع  مع  الدولية،  البحوث  ومراكز 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وبشكل عام، يقّدر أن حوايل 7 ماليني عينة من املوارد 
املجموعات  هذه  وتؤدي  الطبيعية،  مواقعها  خارج  والزراعة خمزنة  لألغذية  النباتية  الوراثية 
يتم  العام،  التابعة للقطاع  النظر عن بنوك اجلينات  القطاع. وبغض  دورًا هامًا يف سري عمل 
االحتفاظ باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع كذلك يف جمموعات التكاثر 
التابعة لطائفة متنوعة من الكيانات مبا فيها األفراد واجلامعات والشركات خاصة. ولكن حجم 
تلك املجموعات اخلاصة جمهول بوجه عام، كما أنه ليس من اجلائز للمواد الوراثية املخّزنة 

أن تتاح للعموم.

وإن القطاع الذي يستعني باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات اإلكثار متنوع للغاية 
أما تنظيمه فريتبط ارتباطًا وثيقًا بأنواع املحاصيل اليت تتم تربيتها وباملنطقة اجلغرافية وبنوع 
هيمنتها على سوق  فتزداد  اخلاصة  الكربى  الشركات  أما  املستهدفة.  املستخدمني  جمموعة 
البذور التجارية بالنسبة إىل بعض املحاصيل الرئيسية وعالية القيمة، مثل الذرة واخلضروات 
الرئيسية. وتستمر شركات الرتبية املتوسطة والصغرية يف العمل ضمن األسواق الصغرية للبذور، 
يف ما خيص املحاصيل األقل جاذبية جتاريًا مثل بعض املحاصيل األساسية ذاتية التلقيح، مثل 
القمح والشوفان على سبيل املثال. وما زالت مؤسسات القطاع العام على املستويني الوطين 
والدويل تؤدي دورًا رئيسيًا وهامًا يف تربية وتنمية تنوع املحاصيل اليت ال حتظى خبدمة كافية 
من قبل القطاع اخلاص، مثل الكسافا واألرز والذرة الرفيعة واحلمص والفول السوداين والقمح 
إىل  يفتقرون  أو من قبل مزارعني  بيئات هامشية،  تزرع يف  اليت  والشعري، وكذلك املحاصيل 
املوارد ويصعب على القطاع التجاري بلوغهم، مثل اليام والبطاطا احللوة واللوفيات الصاحلة 
الرتبية، مبا  واللوبياء والدخن والدخن األفريقي. وعلى مستوى حبوث  والبسلة اهلندية  لألكل 
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يف ذلك البحوث األساسية فضاًل عن مرحلة ما قبل التكاثر، تعترب شركات التكنولوجيا احليوية 
الكبرية والصغرية معًا، واليت تكون مدجمة أحيانًا مع تربية النباتات وإنتاج البذور، واجلامعات من 
اجلهات الفاعلة الرئيسية. أما املستخدمون اآلخرون للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
فيشملون مجاعات املزارعني ومنظمات املجتمع املدين اليت تدعمها. فهم قد يساهمون يف إعادة 
إدخال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من بنوك اجلينات إىل النظم الزراعية الذي 
يقرتن أحيانًا بالرتبية التشاركية للنبات أو األنشطة التشاركية النتقاء األنواع اليت يضطلع بها كل 

من املزارعني واملربني املدّربني.

النباتات  النباتية لألغذية والزراعة يف تربية  وميكن استخدام أنواع خمتلفة من املوارد الوراثية 
املواد  استخدام  على  اجلديدة  املستنبتة  األنواع  تطوير  يقوم  ما  وعادة  املستنبتات.  وتطوير 
الوراثية املتقدمة مبا أن االرتقاء مبواد أقل تقدمًا إىل مستويات األداء نفسها يتطلب تكلفًة ووقتًا. 
للمحاصيل،  الربية  واألقارب  األصلية  واألنواع  القدمية  املستنبتة  األنواع  استخدام  جيوز  ولكن 
من أجل اإلتيان خبصائص حمددة يف جمموعات اإلكثار. وجيوز كذلك استخدام التنوع الوراثي 
املوجود يف السالالت األصلية واألنواع املستنبتة التقليدية من أجل أنشطة توسيع القاعدة، ومن 

أجل تطوير األنواع املتكيفة مع الظروف البيئية الصعبة ونظم اإلنتاج قليلة املدخالت.
وعلى مر التاريخ، جرى تبادل املحاصيل واملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نطاق 
واسع عرب أحناء العامل، وقد ساهم العديد من الناس يف العديد من األماكن املختلفة بطريقة 
أو بأخرى يف التنوع الوراثي للمحاصيل اليوم. ونتيجة لذلك، يعتمد جزء هام من اإلنتاج احلايل 
للمحاصيل على استخدام املوارد الوراثية املستقدمة. وتتكل البلدان كلها إىل درجة معينة على 

التنوع الوراثي الذي نشأ يف أمكنة أخرى.

وإن التدفق الدويل احلايل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يتم بأشكال كثرية خمتلفة، 
مثاًل من خالل تبادل عينات املادة الوراثية من املجموعات املحفوظة خارج املوقع، من خالل 
بيع البذور التجارية ومواد اإلكثار النباتية، ومن خالل عمليات نقل املواد الوراثية قيد التطوير 
ضمن شركات أو كجزء من املشاتل الدولية للرتبية. وتبلغ حركة التبادل الدويل لعينات بنوك 
البحث  ويف  صونها  يف  هامًا  دورًا  وتؤدي  سنويًا،  النقل  عمليات  من  اآلالف  عشرات  اجلينات 
النامية واملتقدمة على حد سواء. ويف الوقت نفسه، جتدر اإلشارة إىل  البلدان  والتطوير لدى 
تأيت من  األنواع،  الرتبية ويف تطوير  اليت تستخدم بصورة مباشرة يف  الوراثية  املواد  أن غالبية 
جمموعات اإلكثار املوجودة يف إقليم واحد فيما أن املواد اجلديدة »الدخيلة« تستخدم بني الفرتة 

واألخرى وحسب.

وترتبط طرائق تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باملحصول املعّين وبنوع اجلهات 
الشريكة يف عملية التبادل. وبصورة عامة، تتجه األمور حنو ممارسات أكثر رمسية للتبادل تتم 
بشكل رئيسي من خالل اتفاقات نقل املادة الوراثية. فإن نقل عينات املادة الوراثية من بنوك 
وافقت  وقد  الوراثية.  املادة  نقل  اتفاقات  إىل  فأكثر  أكثر  املثال خيضع  سبيل  على  اجلينات 
األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة 
الدولية( على استخدام عقد موحد هو االتفاق املوحد لنقل املواد، لكل عملية نقل مواد واقعة يف 
نطاق تغطية النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع مبوجب املعاهدة.

ويشمل النظام املتعدد األطراف »مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املدرجة يف 
وإشراف  واليت ختضع إلدارة  واألعالف(  نوعًا من املحاصيل   64( املعاهدة  األول من  امللحق 
اليت  النباتية  الوراثية  املوارد  ويشمل   )2-11 )املادة  ككل«  املجتمع  ويف  املتعاقدة  األطراف 
لنقل  املوحد  االتفاق  ويتم مبوجب  واالعتباريون.  الطبيعيون  األشخاص  يدرجها بشكل طوعي 
على  وبناء  األطراف.  املتعدد  النظام  إطار  النباتية حتت  الوراثية  املوارد  إتاحة مجيع  املواد 
الشروط نفسها، تتاح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت حتتفظ بها مراكز البحوث 
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الزراعية الدولية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية مبوجب املادة 15. وتتيح 
بنوك عديدة للجينات طوعًا إمكانية احلصول على جمموعاتها بناء على الشروط نفسها، بغض 
النظر عما إذا كانت العينات مدرجة يف امللحق األول باملعاهدة أما ال. وقد يكون التبادل يف ما 
بني املربني التجاريني جمانيًا )يف حال استخدام األنواع التجارية املستنبتة إلخضاعها إىل املزيد 
من الرتبية( أو خاضعًا ألحكام اتفاقات نقل املواد التجارية. وفيما أن التبادل بني املزارعني يكون 

حمدودًا حبكم املسافة والعوامل االجتماعية، إال أنه جماين عامة. 

املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات1

استخدمت املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات كأغذية 
وكأدوات يف اإلنتاج الزراعي على مدى آالف السنني.

املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات2 
يف  حاليا  املستخدمة  الدقيقة  احلية  الكائنات  من  الوراثية  املوارد  عدد  إن 
التطبيقات الغذائية أو الزراعية صغري نسبيًا قياسًا إىل العدد اهلائل من األنواع اليت حيتمل أن 
تكون مفيدة، ويعزى جزء من ذلك إىل القيود الفنية على استنبات الكثري من الكائنات الدقيقة 
احلية. وتتسم التطبيقات الزراعية للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة بالتنوع إىل حد 
والتعايش  البيولوجية؛  واملكافحة  الرتبة؛  خصوبة  وحتسني  النبات  لنمو  معززة  عوامل  كبري: 
املفيد يف اجلهاز اهلضمي للماشية؛ وإنتاج مواد كيميائية ذات فائدة مباشرة بالنسبة إىل الزراعة؛ 
واملحفزات يف العمليات الزراعية الصناعية؛ وفهم ومراقبة الكائنات املمرضة امليكروبية النباتية 
واحليوانية )مبا يف ذلك األمساك(. كما تتسم التطبيقات الغذائية بالتنوع إىل حد كبري: التخمري 
التقليدي أو الصناعي؛ وإنتاج منتجات األلبان، واملعينات احليوية؛ واملواد املضافة إىل األعالف؛ 
وإنتاج املوارد الكيمائية املفيدة بالنسبة إىل إنتاج األغذية، مبا يف ذلك الفيتامينات واألمحاض 
الدقيقة  الكائنات احلية  ومراقبة  واملياه؛ وفهم  الرتبة  وتنقية  البيئي  الضرر  العضوية؛ وإصالح 

اخلطرة من الناحية الصحية، مثل السموم الغذائية والكائنات املمرضة اليت حتملها األغذية.

وتستخدم املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات باألساس بفرز كميات كبرية 
من الكائنات الدقيقة اليت توجد بشكل طبيعي أو املوارد امليكروبية اليت جيري صونها يف شكل 
مطّهر يف جمموعات خارج مواقعها الطبيعية. وقد ينطوي علم األحياء الرتكييب على التحسني 

الوراثي، غري أن ذلك يظل ظاهرة هامشية رغم احتمال اتساعها يف املستقبل.

وتكمن جمموعات استنبات امليكروبات يف صلب هذا القطاع. وإن مجيع جمموعات االستنبات 
املعروفة ذات احليازات الكربى يف جمايل األغذية والزراعة هي ملك للقطاع العام أو ملنظمات 
غري هادفة للربح ذات متويل حكومي كبري. وهي حتقق عدة أهداف: شراء االستنباتات وصون 
الثقافات وصون الكائنات احلية الدقيقة خارج مواقعها الطبيعية؛ وتزويد الصناعات واملعاهد 
األكادميية والبحثية باستباتات امليكروبات األصلية؛ وتوفري التجفيف بالتجميد وغري ذلك من 
اخلدمات املتصلة بامليكروبيولوجيا؛ ومستودع لالستنباتات املودعة ألغراض براءات االخرتاع؛ 
والبحوث بشأن تنوع وتصنيف امليكروبات واملجاالت ذات الصلة. ويوجد العديد من جمموعات 
استنبات امليكروبات يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. ويشارك الكثري 

يستند هذا القسم إىل وثيقيت الدراسة األساسية رقم 46 و 47 و 59.  1
يستند هذا القسم إىل وثيقة الدراسات األساسية رقم 59، الصفحات 9-10.  2
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القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مشفوعة مبذكرات تفسريية

الدويل،  الصعيد  على  وتبادهلا  الدقيقة  احلية  الكائنات  يف مجع  نشط  على حنو  البلدان  من 
ومتثل جمموعات امليكروبات من البلدان اليت ال تنتمي إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
مت  وقد  االستنبات.  العامة ملجموعات  الشبكة  يف  ومتنامية  هامة  فرعية  االقتصادي جمموعة 
مجع املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة املستخدمة حاليا يف النظم الزراعية والغذائية 
املناطق غري  االستوائية ومن  االستوائية وشبه  باألنواع  الغنية  الزراعية  اإليكولوجية  النظم  من 

االستوائية.3 

مهمة  امليكروبات حتتوى على جمموعة  استنبات  من جمموعات  أن كل جمموعة  إىل  ونظرًا 
من السالالت الفريدة )40 يف املائة يف املتوسط من السالالت يف كل جمموعة هي فريدة من 
نوعها(، فإن التعاون والتبادل يف ما بني جمموعات استنبات امليكروبات مسألة شائعة4. وحتدث 
عمليات التبادل هذه، وكذلك التدفقات من املواقع الطبيعية إىل خارجها، يف مجيع االجتاهات 
اجلغرافية. ويف حني أن عمليات التبادل هذه كانت على مر التاريخ غري رمسية إىل حد كبري، 
وجه  وعلى  عليها5.  رمسي  طابع  إضفاء  باجتاه  ملحوظا  تطورا  األخرية  العقود  شهدت  فقد 
اخلصوص، تتجه جمموعات استنبات امليكروبات بشكل متزايد حنو استخدام الصكوك القانونية: 
اتفاقات االقتناء عند شراء املواد واتفاقات نقل املواد عند توزيعها. وتطبق على العموم بعض 
القيود املهمة، خاصة على عمليات توزيع أخرى على أطراف ثالثة، حىت بالنسبة إىل أغراض 
البحوث غري التجارية، ألغراض إدارة اجلودة وملعاجلة قضايا األمن البيولوجي بالدرجة األوىل. 
اتفاقات إضافية  إبرام  التنمية التجارية، قد تكون هناك حاجة إىل  وعندما ينطوي األمر على 
مع جمموعة استنبات امليكروبات، واملودع األول و/أو بلد املنشأ، على أساس أن متلقي املواد 
يتحمل مسؤولية اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لالمتثال لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم 
منافعها ألنها قد تنطبق على املواد، مبا يف ذلك ما يتعلق باملوافقة املسبقة عن علم من بلد 
مبسطة.  إجراءات  امليكروبات  الستنبات  مؤهلة  بني جمموعات  التبادل  يقتضي  وقد  املنشأ. 
فاملجموعات اليت توجد يف البلدان اليت تنتمي إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
 وتلك اليت توجد يف البلدان اليت ال تنتمي إليها تشتمل على بنود ذات صلة بالتبادل املشروع / 
اتفاقات نقل املواد اخلاصة بها، وهو ما يسمح ملجموعات االستنبات العامة اليت  القانوين يف 
من  تلقتها  اليت  امليكروبية  البحوث  مواد  توزيع  مبواصلة  الصارمة  اجلودة  إدارة  ملعايري  متتثل 
جمموعات عامة أخرى الستنبات امليكروبات )ما يسمى بالتبادل املشروع(. وتبذل شبكة مراكز 
املوارد البيولوجية األوروبية واالحتاد اآلسيوي للموارد امليكروبيولوجية جهودًا جلعل االستنباتات 
متاحة داخل الشبكات مع بعض القيود. ولكن استجابة لتزايد الفرص التجارية والقيود املالية 
على اإلنفاق احلكومي على جمموعات االستنبات يف بعض البلدان يف تسعينات القرن املاضي، 
ابتعدت بعض جمموعات استنبات امليكروبات عن ممارسات  النموذج مهددا. فقد  أصبح هذا 
التبادل والتعاون واعتمدت اتفاقات تقيدية لنقل املواد حىت بالنسبة إىل عمليات التبادل بني 

جمموعات استنبات امليكروبات.6 

وقد وضع جمتمع جمموعات االستنبات جمموعة مميزة من مدونات السلوك واملعايري ألفضل 
املمارسات ومستندات منوذجية تعاجل جوانب حمددة من احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 

الفصل الثاين من وثيقة الدراسات األساسية رقم 46.  3

الفصل الثاين من وثيقة الدراسات األساسية رقم 46.  4

الفصل الثاين من وثيقة الدراسات األساسية رقم 46.  5
للحصول على ملحة عامة، انظر:  6

 McCluskey, K., et al. 2017. The U.S. Culture Collection Network responding to the requirements of the
.Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. mBio 8, Table 1. DOI: 10.1128/mBio.00982-17
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املوارد الوراثية من الالفقاريات املستخدمة يف املكافحة البيولوجية7 
تضطلع الالفقاريات بدور رئيسي يف النظم الزراعية. فهي تشارك يف عمليات الرتبة الضرورية، 
وتوفر املكافحة البيولوجية آلفات املحاصيل، وتستخدم إلنتاج احلرير أو األغذية أو األعالف أو 
توفر التلقيح الذي يستفيد منه العديد من أهم املحاصيل يف العامل من حيث الغلة و/أو اجلودة.8

 
عوامل  يف  الالفقاريات  من  الوراثية  املوارد  مصطلح  حتت  التفسريية  املذكرات  هذه  وتنظر 
املكافحة البيولوجية من الالفقاريات باألساس. فاملذكرات املتعلقة باملوارد الوراثية احليوانية 
املائية  الوراثية  باملوارد  املتعلقة  املذكرات  أن  حني  يف  الالفقاريات.  من  امللقحات  تتناول 
تعاجل الالفقاريات املائية املستخدمة يف األغذية. وميكن تناول املوارد الوراثية من الالفقاريات 

املستخدمة يف أغراض أخرى ذات أهمية يف قطاع الزراعة يف عمل يف املستقبل.

وتؤدي املكافحة البيولوجية لآلفات دورًا هامًا يف نهج إدارة اآلفات املتكاملة يف قطاعي األغذية 
والزراعة. وهي تقوم على استخدام األعداء الطبيعيني لآلفات، املشار إليهم يف غالب األحيان 
باسم عوامل املكافحة البيولوجية. وهي مفرتسات وطفيليات آلفات الالفقاريات وديدان خيطية 

مسببة ملرض احلشرات، وآكالت أعشاب تهاجم األعشاب الضارة.

التقليدية، وهي إقحام  البيولوجية  البيولوجية. املكافحة  وهناك فئتان رئيسيتان من املكافحة 
البيولوجية، وعادة ما يكون ذلك من منطقة منشأ  أكثر من عوامل املكافحة  أو  عامل واحد 
آفة، ملكافحة اآلفة يف منطقة مت اجتياحها. ومبجرد ما يتم إقحام عامل املكافحة، يصبح هذا 
التأثري على اآلفة املستهدفة دون  العامل متوطنا ويتكاثر وينتشر. ويستمر عامل املكافحة يف 
احلاجة إىل أي تدخالت أخرى. يف حني تنطوي املكافحة البيولوجية املعّززة على إنتاج عوامل 
للمكافحة البيولوجية - أصلية أو غريبة - وإطالقها يف حاالت حماصيل حمددة، حيث تكافح 

اآلفة املستهدفة، ولكن ال يتوقع استمرارها من دورة حمصولية إىل أخرى.9 

بيولوجية جديد  مكافحة  استخدام عامل  إىل  تؤدي  اليت  والتطوير  البحث  تنطوي عملية  كما 
على خطوات خمتلفة تتطلب احلصول على املوارد الوراثية. وحيدث أكرب عدد من عمليات 
تبادل املواد الوراثية يف املراحل األوىل من البحث والتطوير، عندما يكون من الضروري دراسة 
اآلفة املستهدفة وأعدائها الطبيعيني. وغالبًا ما سيتعني إجراء دراسات استقصائية أولية لآلفة 
املستهدفة وأعدائها الطبيعيني يف عدة بلدان، وعادة ما يتعني تصدير مناذج اآلفات وأعدائها 
الطبيعيني من أجل إجراء دراسات حتديد اهلوية والتصنيف. وميكن، بشكل جزئي، االضطالع 
بدراسات مفّصلة عن األعداء الطبيعيني لتقييم إمكاناتها كعوامل للمكافحة البيولوجية يف بلد 
املصدر، يف حني جترى على حنو أفضل الدراسات املتعلقة بنوعية العائل اليت تنطوي على 
بلد  يف  أو  املستهدف  البلد  يف  احلجر  يف ظروف  املصدر  بلد  يف  توجد  ال  حيوانات  أو  نباتات 
ثالث. وعلى العموم، فنسبة صغرية من مجيع األنواع اليت جيري العثور عليها ودراستها سيتم 
التوصية فعليًا باستخدامها وإطالقها كعوامل للمكافحة البيولوجية. ومبجرد ما حيّدد عامل معني 
للمكافحة البيولوجية ويطبق ألغراض املكافحة البيولوجية، هناك حاجة قليلة إىل تبادل آخر 

للمادة الوراثية.10 

ويتألف نوع املادة الوراثية املستخدمة يف املكافحة البيولوجية باألساس من كائنات حية تستخدم 
وتصديرها  الطبيعية  مواقعها  يف  الكائنات  الغالب مجع  يف  ويتم  البيولوجية.  للمكافحة  عوامل 

يستند هذا الفصل إىل وثيقة الدراسات األساسية رقم 59، الصفحات 12-9.  7
 Cock, M.J.W., et al. 2012. The positive contribution of invertebrates to sustainable agriculture and food  8

security. CAB Reviews. 7)043(: 1–27. DOI: 10.1079/PAVSNNR20127043
وثيقة الدراسات األساسية رقم 47.  9
وثيقة الدراسات األساسية رقم 47.  10
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كعينات حية. وال يشمل تطوير املنتج يف العادة التحسني الوراثي لعامل املكافحة البيولوجية يف 
حد ذاته. وينطوي يف غالب األحيان، على األكثر، على متييز بني املجموعات من حيث اخلصائص 
البيولوجية اليت تؤثر على تأقلمها مع البلد املستهدف أو اآلفة املستهدفة. ونتيجة لذلك، ميكن 

اعتبار معظم التنوع الوراثي املستخدم يف املكافحة البيولوجية بريًا.

وتتمثل إحدى السمات اخلاصة للمكافحة البيولوجية التقليدية يف طابع املنفعة العامة الذي تتسم 
به أنشطتها. ومع توطن عوامل املكافحة البيولوجية وتكاثرها يف البيئة املستهدفة، تصبح اعتباًرا 
من تلك النقطة متاحة باملجان، ومن غري املمكن االستمرار جين أرباح من إنتاجها وإطالقها. 
خالل  من  باألساس  العام،  القطاع  إلدارة  التقليدية ختضع  البيولوجية  املكافحة  فإن  وهكذا، 
وأما  التنمية.  وكاالت  أو  أجًرا من احلكومات  تتلقى  اليت  والدولية  الوطنية  البحوث  مؤسسات 
املكافحة البيولوجية املعّززة فهي نشاط ظهر مؤخرًا نسبيًا، يف حني أن تاريخ اإلنتاج التجاري 
الواسع النطاق وبيع األعداء الطبيعيني ال يتجاوز 50 سنة. ويتم االضطالع بذلك من جانب عدد 
ضئيل نسبيًا من الشركات يف خمتلف أحناء العامل، يوجد معظمها يف البلدان املتقدمة وغالبيتها 
متوسطة أو صغرية احلجم. ورغم أن عوامل املكافحة البيولوجية املعّززة تنتج بالدرجة األوىل 
للمحاصيل عالية القيمة، مثل خضار الدفيئة ونباتات الزينة، فإن متوسط هامش الربح يكون يف 
العادة منخفضًا جًدا. ويف حني يتوىل املنتجون التجاريون بصورة رئيسية تطوير أساليب الرتبية 
والتوزيع واإلطالق، فإن مؤسسات البحوث العامة واجلامعات تقوم يف بعض األحيان بدور هام يف 

املراحل األوىل من البحث والتطوير.

ويؤدي تبادل املوارد الوراثية ذات الصلة باملكافحة البيولوجية على الصعيد الدويل دوًرا حامًسا 
مرتبطا  التقليدية  البيولوجية  املكافحة  عوامل  إقحام  يكون  ما  وغالبا  القطاع.  عمل  سري  يف 
باستخدام املواد الوراثية الغريبة، حيث يتبع حركة املحاصيل واآلفات املستهدفة يف خمتلف 
البيولوجية  املكافحة  عوامل  نقل  عمليات  من  العظمى  الغالبية  أن  األمر  وواقع  العامل.  أحناء 
تكون يف ما بني القارات، وهو ما ينبغي توقعه ألن اآلفات املستهدفة هي نفسها أنواع دخيلة 
ذات أصل عابر للقارات يف كثري من األحيان. وعندما يستخدم عامل مكافحة بيولوجية بنجاح 
يف أحد البلدان، فغالبًا ما ُتغتنم الفرص لتكرار هذا النجاح يف بلدان أخرى من خالل إعادة توزيع 
عامل املكافحة هذا. وتبعا لذلك، كان تدفق املوارد الوراثية املتصلة باملكافحة البيولوجية على 
الصعيد الدويل كبريًا إىل حد بعيد، وانطوى على عدة آالف من أنواع عوامل املكافحة البيولوجية 

من أكثر من مائة بلد، وعمليات إقحام يف عدد أكرب من البلدان.11

ونظرًا إىل أن قطاع املكافحة البيولوجية يتألف من عدد قليل من اجلهات الفاعلة، فقد خضعت 
عمليات تبادل املواد الوراثية بشكل أساسي للتقنني من خالل وسائل غري رمسية، بالدرجة األوىل 
من قبل شبكات مهنية، ميكن إضفاء الطابع املؤسسي عليها أو العمل بكل بساطة على مستوى 
أحكام  وجود  بالضرورة عدم  يعين  ال  التبادل  الرمسي ملمارسات  الطابع غري  ولكن  شخصي. 
وشروط معمول بها. فممارسات االستخدام والتبادل »العرفية« الراسخة قد تنص، على سبيل 
املثال، على تقاسم النتائج اليت يتم احلصول عليها من استخدام املواد أو، يف حالة البحوث، نشر 
النتائج بصورة مشرتكة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن ممارسات التبادل، يف قطاع املكافحة البيولوجية 
املعّززة، تقنَّن أيضا من خالل املمارسات التجارية التقليدية من قبيل ترخيص اإلنتاج )أي أن 
كوسيلة  اإلنتاج  األصغر  للشركات  ترخص  األكرب حجما  املعّززة  البيولوجية  املكافحة  شركات 

لتسهيل إنشاء شركات جديدة يف بلدان جديدة من أجل إمداد أسواق جديدة(.12 

وثيقة الدراسات األساسية رقم 47.  1
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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   15
وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، يف النظر يف اختاذ اخلطوات التالية:

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

السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  )أ(   

17   الفقرة 2 من مرفق قرار مؤمتر األطراف القرار 5/5.
.CGRFA-14/13/Report 18  املرفق هاء بالوثيقة

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 البيولوجي17، واهليئة يف دورتها العادية الرابعة عشرة18. 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 

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

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7147
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7147
http://www.fao.org/3/mg538a/mg538a.pdf
http://www.fao.org/3/mg538a/mg538a.pdf
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أشكال خمتلفة الستخدام القطاعات الفرعية واالختالفات داخل القطاعات     )ب( 
الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  

قد ترغب احلكومات أيضًا 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.   

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

موضوعها والنطاق الزمين   
  

أحياًنا، تتوىل تعاونيات جتمع موارد املتعاونني من خالل برامج للرتبية املشرتكة، 
العمل املشرتك هذا  إبراز أسلوب  تربية األشجار. وقد ترغب احلكومات يف 
للرتبية احلديثة لألشجار يف تدابريها اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم 
خالهلا،  من  ودعمه  احلرجية،  الوراثية  املوارد  جتميع  تشجيع  بغية  منافعها 
وتيسري تشاطر املنافع الناشئة عن استخدامها، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات 

التعاون اليت ال تقتصر على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

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.

ويشمل  والزراعة.  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  مجيع  املعاهدة  تشمل 
)التفاح  األشجار  حماصيل  من  قلياًل  عدًدا  أيضا  األطراف  املتعدد  نظامها 
]Malus[؛ وشجرة اخلبز ]Artocarpus[؛ واحلامض ]مبا يف ذلك Poncirus و

Fortunella كفسائل جذریة[؛ وجوز الهند]Cocos[( وبعض أنواع العلف من أنواع 
نباتات خشبية. ومبوجب املعاهدة، يتاح احلصول على هذه املوارد الوراثية 
والتدريب  والرتبية  لألحباث  والصون  االستخدام  ألغراض  املواد  لنقل  موحد  اتفاق  مبوجب 
لألغذية والزراعة، شرط أال يشمل هذا الغرض استخدامات كيميائية و/أو صيدالنية و/أو غريها 

من االستخدامات الصناعية غري الغذائية/العلفية1.
املادة 12-3)أ( من املعاهدة.  1

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

بالنطاق الزمين لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف 

http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
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تدفقات املواد الوراثية، مبا يف ذلك التدفقات الدولية، ضمن القطاعات الفرعية   )ه(   
اخملتلفة    

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.

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 أنواعًا أخرى بدأت لتوها تستزرع 
يف تربية األحياء املائية، أو أنها تستخدم فقط يف بيئتها الطبيعية يف الغابات األصلية وال 

زال تبادهلا حمدودًا حىت اآلن. وقد ترغب احلكومات عند وضع تدابري للحصول على 
املوارد وتقاسم منافعها 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.

مبوجب  العامل  يف  واسع  نطاق  على  احليوانية  الوراثية  املوارد  تبادل  يتم 
بروتوكوالت راسخة وأسواق لعملية التبادل. وقد ساهم حراس ومربو املاشية يف 
مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه السالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين 
يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشأت أو جرى تطويرها يف مكان 
آخر. ويف الوقت احلايل، حتصل التدفقات الرئيسية للمادة الوراثية يف األنواع 
التجارية األكثر صلة بني البلدان املتقدمة أو من البلدان املتقدمة باجتاه البلدان النامية. كذلك، 
ختضع املواد الوراثية لبعض السالالت املكيفة مع ظروف بيئية استوائية وشبه استوائية للتبادل 
من البلدان املتقدمة إىل النامية، وكذلك بني البلدان النامية. وعلى عكس السالالت التجارية 
األكثر صلًة اليت يتّم تبادهلا على نطاق واسع، فإن معظم السالالت ُتستخدم حملًيا، وهي غري 
معنّية كثرًيا بالتبادالت الدولية. وقد يتغري هذا الوضع، إذ أن الصفات الالزمة لالستجابة إىل 
التحديات املستقبلية يف إنتاج املواشي قد تكون موجودة يف السالالت املكيفة حملًيا. وإن ذلك 
لن يزيد وحسب من تبادل املوارد الوراثية احليوانية بصورة عامة، بل من املمكن أن يؤدي أيضًا 

إىل تدفق أكرب للمادة الوراثية من البلدان النامية باجتاه البلدان املتقدمة.

كذلك، فإن احلاجة إىل تكييف اإلنتاج احليواين مع التحديات املستقبلية تسّلط الضوء على 
أهمية صون املجموعة الكاملة من التنّوع القائم صوًنا فعااًل، يف املوقع وخارجه. وميكن خسارة 
فتواجه  املحلية  السالالت  استخدام  يتوقف  حني  السالالت،  مستوى  على  الوراثي  التنوع 
عندها خطر االنقراض، وضمن الساللة أيضًا، حني يصبح احلجم الفعلي ألعداد احليوانات من 
السالالت املستخدمة على نطاق واسع صغرًيا جًدا بسبب االستخدام الكبري لعدد حمدود جًدا 

من حيوانات األصل.

إن تربية األحياء املائية قطاع مهم ومتوسع يف كل من البلدان النامية واملتقدمة. 
وهناك تدفقات للمواد الوراثية يف مجيع االجتاهات: من اجلنوب إىل الشمال، 
ومن الشمال إىل اجلنوب، ومن اجلنوب إىل اجلنوب، ومن الشمال إىل الشمال.

وتعترب شيلي، على سبيل املثال، ثاين أكرب منتج للسلمون املستزرع على الرغم 
من أن السلمون ال يتواجد بشكل طبيعي يف نصف الكرة اجلنويب. ويتم إنتاج البلطي األفريقي 
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بشكل رئيسي يف آسيا، وقد مت إدخال حمار املحيط اهلادئ، الذي هو أساس صناعة املحار يف كل 
من أمريكا الشمالية وأوروبا، من اليابان. ونظرًا للعدد املتزايد من األنواع املستأنسة، من املتوقع 

أن تزداد التبادالت الدولية للموارد الوراثية املائية من حيث العدد والكمية.

توريد  على  قويًا  اعتمادًا  كلها  البلدان  لدى  الواقع  يف  الزراعة  تعتمد  اليوم، 
فقد  العامل.  يف  أخرى  مناطق  من  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد 
الكسافا والذرة والفول السوداين والفاصولياء اليت  أصبحت املحاصيل مثل 
من  العديد  يف  األساسية  الغذائية  املحاصيل  من  الالتينية  أمريكا  يف  نشأت 
البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وهي تدل على االعتماد املتبادل 
ألنواع املحاصيل بني البلدان النامية؛ واألمر نفسه ينطبق على اخلضروات، مثل الطماطم مثاًل. 
ومع أن العديد من البلدان تتمتع بنسبة كبرية من تنوع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
يف بنوك اجلينات ويف حقول املزارعني لديها، فهي على املدى البعيد قد حتتاج إىل احلصول 
على تنوع إضايف من مراكز تنوّع أصناف املحاصيل أو األنواع املستنبتة املزروعة يف أماكن أخرى. 

وبالتايل فثّمة حاجة متواصلة إىل تبادل املوارد الوراثية النباتية.

العاملي ممارسة  الوراثية احلرجية على الصعيد  ظلت عمليات نقل املوارد 
شائعة لقرون1. وقد استخدمت من أجل زراعة األشجار ألغراض شىت، مبا 
وإدارة  الغابات  واستصالح  اخلشبية  وغري  اخلشبية  املنتجات  إنتاج  ذلك  يف 

مستجمعات املياه.

وجرى تصدير بذور السنط من آسيا وأوسيانيا إىل أفريقيا اجلنوبية. ومت إدخال أنواع األوكالبتوس 
البلدان  من  و37   91 إىل  أسرتاليا  من   Eucalyptus globulusو  Eucalyptus camaldulensis
األخرى على التوالي2. وتم إدخال Theobroma cacao من المناطق االستوائية اجلديدة إىل املناطق 
االستوائية يف أفريقيا وآسيا اعتباًرا من القرن السادس عشر. وأجريت، يف عدة بلدان، جتارب 
خاصة باملصدر للعديد من أنواع األشجار خالل القرن املاضي ببذور منشأها بلدان أخرى. ورغم 
ما شهدته اآلونة األخرية من حتسن يف توثيق عمليات نقل املادة الوراثية لألشجار املستخدمة يف 
الزراعة احلراجية، ما يزال الكثري من املعلومات، خاصة يف ما يتعلق بأصل  املصدر، جمهولة.

وثيقة الدراسات األساسية رقم 44.  1
 Forestry Compendium, Wallingford, UK .2014. املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية  2

املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة
الكائنات  بواسطة  بسهولة  االنتشار  الدقيقة  احلية  الكائنات  ملعظم  ميكن 
العائلة، بواسطة الرياح أو املياه أو من خالل التصاقها بأي مواد عضوية. ولكن 
انتشار الكائنات احلية الدقيقة »يف كل مكان« ال يعين أنه ميكن العثور على كل 
ساللة يف كل مكان. وهناك اعرتاف متزايد بأن الكائنات احلية الدقيقة ميكن 
أن تظهر أمناطًا جغرافية بيولوجية رغم توافرها على نطاق واسع. وهذا يعين أن بعض الكائنات 

احلية الدقيقة تكون متاحة فقط يف موائل حمددة وال ميكن العثور عليها يف أماكن أخرى.1 
يف  الدقيقة  احلية  الكائنات  من  الوراثية  املوارد  على  احلصول  يف  الرتابط  هذا  جانب  وإىل 
مواقعها الطبيعية، مثة ترابط يف ما يتعلق باملواد املخزنة خارج مواقعها الطبيعية يف جمموعات 
استنبات امليكروبات. وإن أكرب جمموعة الستنبات امليكروبات، مبا يقرب من 000 25 ساللة، 

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak565e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak565e.pdf
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حتتفظ بأقل من 2 يف املائة من حيازات السالالت يف املجموعات اليت توجد حتت لواء االحتاد 
العاملي للمجموعات االستنباتية ومبا يقدر بنسبة 1.5 يف املائة فقط من جمموع التنوع البيولوجي 
حليازات السالالت الفريدة يف االحتاد العاملي للمجموعات االستنباتية. وقد ختّصص الكثري من 
املجموعات يف جماالت خمتلفة من البحوث امليكروبية وإن هذه التخّصصات وما ترتب عنها من 
استحداث ملجموعات استنبات مرجعية معرتف بها دوليا تستخدم ويشار إليها يف معظم حبوث 
املتابعة هو ما أدى إىل تعاون دويل وثيق وتبادل للمواد، وبالتايل، إىل حالة اعتربت »ترابطًا وظيفيًا 

يف احلصول على سالالت خارج مواقعها الطبيعية على صعيد عاملي«.2 

املوارد الوراثية من الالفقاريات لغرض املكافحة البيولوجية
لقد أحيلت عوامل املكافحة البيولوجية اليت أثبتت فعاليتها يف بلد ما إىل بلدان أخرى متضررة 
من نفس املشكلة اليت تطرحها آفة من اآلفات على مر تاريخ املكافحة البيولوجية. وهكذا، فإن 
تبادل املوارد الوراثية ذات الصلة باملكافحة البيولوجية على الصعيد الدويل يؤدي دورًا حامسًا 
يف سري عمل قطاع املكافحة البيولوجية. وإن الغالبية العظمى من عمليات نقل عوامل املكافحة 
البيولوجية التقليدية تكون يف ما بني القارات، وهو ما ينبغي توقعه ألن اآلفات املستهدفة هي 
نفسها أنواع دخيلة ذات أصل عابر للقارات يف كثري من األحيان. وتبعا لذلك، كان تدفق املوارد 
الوراثية املتصلة باملكافحة البيولوجية على الصعيد الدويل كبريًا إىل حد بعيد، وانطوى على 
عدة آالف من أنواع عوامل املكافحة البيولوجية من أكثر من مائة بلد، وعمليات إقحام يف عدد 

أكرب من البلدان.3 
وثيقة الدراسات األساسية رقم 46.  1

وثيقة الدراسات األساسية رقم 46، الصفحة 32.   2
امللحق األول بوثيقة الدراسات األساسية رقم 47.  1

الثغرات احملتملة يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها )و(   

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

 

قد ترغب احلكومات، عند استعراض التدابري احلالية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، 
يف حتديد أي ثغرات يف ما 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.

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.

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak569e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak569e.pdf
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على  باحلصول  املختصة  الوطنية  السلطة  تكون  لن  األحيان،  من  كثري  يف 
املوارد وتقاسم منافعها السلطة الوطنية املسؤولة عن الثروة احليوانية وتربية 
مشاورات  إقامة  من  تستفيد  قد  وبالتايل  احليوان،  عن صحة  أو  احليوانات 

مباشرة مع السلطات احلكومية ذات الصلة وأصحاب املصلحة.

وّيتسم قطاع الثروة احليوانية مبجموعة واسعة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك رعاة الثروة 
وصناعة  ومجعياتهم،  والرعويني  والقطعان،  املرّبني  ومجعيات  األفراد،  من  وُمربيها  احليوانية 
الرتبية، ومراكز الرتبية والبحوث، وصون املزارع واملرافق، وبنوك اجلينات واجلامعات، والباحثني، 
واخلدمات اإلرشادية والبيطرية، واملنظمات غري احلكومية والسلطات التنظيمية ذات الصلة. 
وينبغي استشارة مجيع أصحاب املصلحة هؤالء يف تطوير وتنفيذ احلصول على املوارد وتقاسم 
منافعها للموارد الوراثية احليوانية. وسوف تكون مشاركتهم هامة للسماح لصانعي السياسات 
واجلهات التنظيمية يف جمال احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها االّطالع عن كثب 
االستخدام  جمال  يف  القائمة  واملمارسات  احليوانات  بشأن  والتطوير  البحث  خصائص  على 
والتبادل للقطاع الفرعي من أجل تفادي القيود التنظيمية اليت تعيق بال ضرورة استخدام املوارد 
الوراثية احليوانية، وتطويرها وصونها، واإلخالل مبمارسات تبادل املوارد الوراثية احليوانية القائمة.

على  باحلصول  املختصة  الوطنية  السلطة  تكون  لن  األحيان،  من  كثري  يف 
املوارد وتقاسم منافعها السلطة الوطنية املسؤولة عن تربية األحياء املائية/

األحياء  تربية  قطاع  يف  املصلحة  أصحاب  معظم  أن  ومبا  األمساك.  مصايد 
املائية يتمتعون مبعرفة حمدودة بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
فإنه  لقطاعهم،  بالنسبة  منافعها  وتقاسم  املوارد  على  احلصول  وانعكاسات 
لصانعي  تسمح  وأن  الفرعي،  القطاع  بشأن  الوعي  زيادة  على  تساعد  أن  للمشاورات  ميكن 
السياسات ومتخذي القرارات باحلصول على نظرة يف خصوصيات عمليات البحوث والتطوير 

يف جمال تربية األحياء املائية، وممارسات االستخدام والتبادل احلالية يف القطاع الفرعي.

ال تكون يف معظم األحيان السلطة الوطنية املختصة املسؤولة عن احلصول 
القطاع  عن  املسؤولة  السلطة  نفسها  هي  منافعها  وتقاسم  املوارد  على 
احلرجي. ومبا أّن معارف معظم أصحاب املصلحة يف القطاع احلرجي حمدودة 
يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتأثرياتها على قطاعهم، قد 
تساعد املشاورات يف توعية أصحاب املصلحة وقد متّكن صانعي السياسات 
والقرارات من االطالع على خصائص البحث والتطوير يف القطاع احلرجي وممارسات االستخدام 

والتبادل القائمة على مستوى القطاع الفرعي.

يف أحيان كثرية قد تكون السلطات الزراعية الوطنية هي اجلهة املسؤولة عن 
املعاهدة، فيما تقع مسؤولية بروتوكول ناغويا على عاتق السلطات البيئية. 
لألغذية  املعينة  النباتية  الوراثية  املوارد  بعض  تقع  أن  املمكن  من  ولذلك 
والزراعة )واستخداماتها( يف نطاق اختصاص سلطة واحدة، فيما تقع موارد 
خمتلفة.  سلطة  اختصاص  نطاق  يف  والزراعة  لألغذية  أخرى  نباتية  وراثية 
وهكذا تعترب املشاورات املباشرة بني اهليئات احلكومية املعنية وبني أصحاب املصلحة غري 
احلكوميني مهمة جدًا وينبغي أن تسعى كذلك إىل توضيح إسناد املسؤوليات بني السلطات 

الوطنية املختصة املختلفة.
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ثالثا ً- إدماج تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع سياسات واسرتاتيجيات 
أوسع نطاقًا خاصة باألمن الغذائي والتنمية الزراعية املستدامة

من املهم اإلشارة إىل أن البحث والتطوير يف جمال املوارد الوراثية من الكائنات 
أصحاب  أيدي  يف  البلدان  معظم  يف  يوجدان  والالفقاريات  الدقيقة  احلية 
اخلاص  والقطاع  األكادمييني  الباحثني  ذلك  ويشمل  مصلحة خمتلفني جدا. 
هذا  ويتسم  معينني.  مصلحة  ألصحاب  املمثلة  التجارية  األعمال  ومجعيات 
القطاع الفرعي ملجموعات أصحاب املصلحة مبستوى عاٍل من التنوع بسبب 
تنوع أدوار املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يف الزراعة املستدامة: فعلى 
سبيل املثال كعوامل معززة لنمو النبات؛ وللمكافحة البيولوجية؛ ويف اجلهاز اهلضمي للماشية؛ 
العمليات  يف  وكمحفزات  الزراعة؛  إىل  بالنسبة  مباشرة  فائدة  ذات  بيولوجية  مبيدات  وإلنتاج 
الزراعية الصناعية؛ ولفهم ومراقبة الكائنات املمرضة امليكروبية النباتية واحليوانية )مبا يف ذلك 
األمساك(؛ وإصالح األضرار البيئية وتنقية الرتبة واملياه. كما ميكن استخدام املوارد الوراثية من 
الكائنات احلية الدقيقة يف تصنيع األغذية، مثل التخمري التقليدي أو الصناعي، وإنتاج الكحول 
ومنتجات األلبان واملعينات احليوية واملواد املضافة إىل األعالف؛ وإنتاج املكونات البيولوجية 
اليت تفيد يف إنتاج األغذية واألعالف )الفيتامينات، واألمحاض العضوية، واإلنزميات، وغري ذلك( 
الغذائية  السموم  مثل  الصحية،  الناحية  من  اخلطرة  الدقيقة  احلية  الكائنات  ومراقبة  وفهم 
والكائنات املمرضة اليت حتملها األغذية. وتعد الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات ضرورية 
بالنسبة إىل عمليات الرتبة اهلامة وتوفر املكافحة البيولوجية آلفات املحاصيل واحليوان )مبا 

يف ذلك األمساك(.

املوارد  على  احلصول  وتنفيذ  تطوير  يف  هؤالء  املصلحة  أصحاب  مع مجيع  التشاور  وينبغي 
وتقاسم منافعها ملوارد الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات. وستكون مشاركتهم مهمة للسماح 
الكائنات  تنوع وخصائص  ثاقبة عن  نظرة  باكتساب  التنظيمية  واهليئات  السياسات  لصانعي 
ممارسات  أخذ  وينبغي  الصلة.  ذات  والتطوير  البحث  وأنشطة  والالفقاريات  الدقيقة  احلية 
االستخدام والتبادل احلالية بعني االعتبار وكذلك أفضل املمارسات اليت يتم استخدامها فعال 

أو اليت اقرتحها أصحاب املصلحة.

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 دائمًا املسؤولني عن اسرتاتيجيات التنمية الزراعية املستدامة 
واألمن الغذائي. ومن املهم التنسيق بني خمتلف جماالت السياسات واألهداف ودجمها يف 

اسرتاتيجية زراعية متسقة وأكثر اتساعًا.

تؤدي حيوانات املزرعة دوًرا هاًما يف توفري األغذية، وإدامة سبل العيش وتزويد 
البلدان مبجموعة متنوعة من النواتج االقتصادية. ويف مناطق من العامل حيث 
تكون الزراعة صعبة أو متعذرة، تعترب تربية حيوانات املزرعة من الشروط 
األساسية. وتتضمن أمثلة سبل العيش اليت تعتمد فقط على تربية املواشي 
رعاة الرّنات يف سهول التندرة؛ ورعاة ثريان الياك يف املناطق املرتفعة من 
آسيا؛ ورعاة اجلمال ذوات السنامني واجلمال العربية يف الصحراء، والبدو الرحل مربو األبقار 
واألغنام واملاعز يف السهول شبه القاحلة ويف السافانا. وقد تتسم الثروة احليوانية بأهمية خاصة 
بالنسبة إىل الفقراء الذين جينون منافع عديدة من حيواناتهم. فالثروة احليوانية تساهم يف توفري 
األغذية على مستوى األسرة، لالستهالك املباشر ولإلمداد باملنتجات واخلدمات اليت يتم بيعها 
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لشراء أنواع أخرى من األغذية والسلع. كذلك، توّفر تنمية الثروة احليوانية فرًصا للتخفيف من 
وطأة الفقر وتعزيز سبل العيش يف ُنظم اإلنتاج ذات املدخالت املنخفضة، على سبيل املثال من 
خالل تقدمي اخلدمات البيئية وتطوير منتجات لألسواق املتخصصة. ويف الوقت عينه تستخدم 
بعض نظم إنتاج املواشي علفًا مناسبًا لالستهالك البشري. زد على أنها قد تستنفذ أيضًا املوارد 
الطبيعية مثل املياه واألراضي. ويكتسي صون تنوع الثروة احليوانية أهمية حامسة بالنسبة إىل 

اجلهود الرامية إىل مواجهة التحديات ذات الصلة بتغري املناخ. 

ويف بلدان عديدة، ُوضعت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو جيري وضعها باعتبارها 
تشريعات أو سياسات قائمة حبّد ذاتها. ومع ذلك من املهم وضع مثل هذه التدابري مبا يتسق مع 
السياسات ذات الصلة، مثل اسرتاتيجيات التنمية الزراعية أو احلّد من الفقر وغريها من السياسات 
الثروة  قطاع  إشراك  أيًضا  املهم  ومن  السياسات.  هذه  مع  ودجمها  احليوانية،  بالثروة  اخلاصة 
احليوانية منذ البداية يف وضع وتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها لضمان أن يكون 
صانعو القرارات على فهم تام لقطاع الثروة احليوانية على الصعيد املحلي، والتدفقات احلالية 
للموارد الوراثية احليوانية والتداعيات املحتملة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على 
اإلنتاج احليواين على املستوى املحلي. وال حتتاج التدابري املذكورة إىل أن تشكل تشريًعا مستقال 

حبد ذاته. وميكن أن تندرج ضمن سياسات ولوائح شىت يتم صياغتها يف قطاعات أخرى.

إن تربية األحياء املائية ممارسة زراعية متكيفة ومرنة توفر مزايا مباشرة وغري 
مباشرة من حيث األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر. وتوفر األمساك، 
اجلودة،  احليواين عايل  للربوتني  هاًما  النامية، مصدًرا  البلدان  من  العديد  يف 
وغالًبا ما يتم االجتار باألمساك املستزرعة واستهالكها حملًيا. وإىل جانب ذلك، 
ميكن احلد من الفقر وزيادة األمن الغذائي من خالل النشاط االقتصادي الذي 
تولده تربية األحياء املائية يف املجتمعات، بغض النظر عما إذا كان يتم استهالك األمساك حملًيا. 
وقد يوفر كل من استزراع األمساك وجتهيز األمساك املستزرعة فرص عمل ألعداد كبرية من 
األشخاص يف البلدان النامية، مبا يف ذلك النساء يف األرياف. وبالتايل، ينبغي أن تكون تدابري احلصول 
على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها جزًءا من االعتبارات املتعلقة باألمن 

الغذائي األوسع نطاًقا والسياسات ذات الصلة، مبا يف ذلك السياسات املتعلقة باملوائل.

التنظيم  اتباع  ويف حني أن التطور السريع يف قطاع تربية األحياء املائية قد يعين أنه مل يتم 
البيئي والبيطري والصحي يف كل األحيان، إال أنه يتم تطبيق اللوائح بشكل متزايد. ويشمل ذلك 
تنظيم إدخال املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة من البلدان والنظم اإليكولوجية األخرى. 
وكذلك  والسياساتية  واإلدارية  التشريعية  التدابري  ذلك  يف  مبا  اللوائح،  هذه  استخدام  وميكن 
مدونات السلوك، ملعاجلة قضايا احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة وتقاسم 

منافعها، بهدف احلد من العبء البريوقراطي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.

ما  نادًرا  الغذائي. وهي  األمن  للمساهمة يف حتقيق  دوًرا هاًما  األشجار  تؤدي 
توفر منًطا غذائًيا متكاماًل غري أّن ما تتيحه من فاكهة وجوزيات وأوراق يعترب 
والكوارث  الزراعي، خاصة يف حاالت اجلفاف واملجاعة  مكماًل مهًما لإلنتاج 
والنزاعات. وتتسم الغابات الطبيعية بأهمية حامسة أيًضا لبقاء سكان الغابات، 
مبا يف ذلك العديد من الشعوب األصلية. وتوفر الغابات سلًعا وخدمات رئيسية 
للمجتمع املحلي الزراعي من حيث مساعدتها يف تأمني املياه النظيفة لألراضي الزراعية وتوفري 
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املوائل للملقحات. ويعزز املزارعون األمن الغذائي من خالل املحافظة على األشجار يف األراضي 
الزراعية وتشجيع جتديدها الطبيعي وغرس األشجار والنباتات احلرجية األخرى. ويعتمد الرعاة 
يف األراضي اجلافة وشبه اجلافة خالل القسم األكرب من السنة على األشجار كمصدر للعلف 
الغذائي  األمن  الزراعة احلرجية يف حتقيق  واألشجار ونظم  الغابات  وبالتايل تساهم  ملاشيتهم. 
والتغذية بطرق عديدة وإن كانت هذه املساهمات ال تربز يف معظم األحيان يف االسرتاتيجيات 
من  الغذائي  األمن  وزيادة  الفقر  من  احلد  على  قدرة  ومثة  الغذائي.  واألمن  للتنمية  الوطنية 
خالل احلراجة لألغراض التجارية. وعليه، جيب أن تشكل تدابري احلصول على املوارد الوراثية 
احلرجية وتقاسم منافعها جزًءا من اعتبارات أوسع نطاًقا خاصة باألمن الغذائي ومن السياسات 

احلرجية ذات الصلة.1
 

وتوفر الغابات خدمات متنوعة على صعيد النظام اإليكولوجي وتتسم املوارد الوراثية احلرجية 
باألهمية من أجل التكيف مع تغري املناخ واحلد من تأثرياته على السواء. وتتسم بعض السمات 
املتصلة بالتكيف، مثل القدرة على مقاومة اجلفاف، باألهمية، ال بل إنها تكتسي أهمية متزايدة، 
مبا يف ذلك بالنسبة إىل برامج االنتقاء والرتبية ذات الصلة اليت تستخدم فيها مواد حملية وغريبة. 
ويف هذا السياق، يتسم سكان الغابات اهلامشية بأهمية خاصة لصون املوارد الوراثية احلرجية 
القّيمة واستخدامها. وتعّد البحوث يف جمال التنوع الوراثي حامسة لقدرتها على تيسري حتديد 
واستخدام املواد األنسب يف مشاريع التشجري واالسرتداد، مما يساهم يف احلد من تأثريات تغري 

املناخ يف املستقبل.

وغالًبا ما يكون خطر انتشار اآلفات واألمراض عرب نقل املادة الوراثية لألشجار خطًرا جسيًما. 
الصحة  لتدابري  وهدًفا  رئيسًيا  يشكل حتدًيا  واألمراض  اآلفات  تلك  انتشار  من  احلد  يزال  وال 
املوارد  على  احلصول  إىل  املمارسات،  مدونات  إىل  إضافة  التدابري،  هذه  تشري  وقد  النباتية. 

الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها للحد من العبء البريوقراطي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.

انظر وثيقة الدراسات األساسية رقم 44، الصفحة 21.  1

الغذاء  توفري  يف  رئيسيًا  دورًا  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  تؤدي 
والعلف واأللياف. وتؤدي هذه املوارد أدوارًا متعددة يف املساعدة على ضمان 
األمن الغذائي، مثاًل من خالل إنتاج أغذية أكثر كمية وأفضل جودة ملستهلكني يف 
الريف واملدينة؛ وتوفري أغذية صحية وأكثر تغذية؛ وتعزيز توليد الدخل والتنمية 

الريفية.

ويف بلدان عديدة، ُوضعت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو جيري وضعها باعتبارها 
تشريعات أو سياسات قائمة حبّد ذاتها. ومع ذلك من املهم وضع مثل هذه التدابري مبا يتسق مع 
السياسات ذات الصلة، مثل اسرتاتيجيات التنمية الزراعية أو احلّد من الفقر، ودجمها مع هذه 
السياسات. ومن املهم أيًضا إشراك قطاعات تربية النباتات وإنتاجها منذ البداية يف وضع وتنفيذ 
تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها لضمان أن يكون صانعو القرارات على فهم تام لقطاع 
النباتات ولعمليات تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والتداعيات املحتملة لتدابري 
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على إنتاج النباتات. وقد قامت بعض البلدان بإدراج تدابري 
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف قوانني حقوق امللكية الفكرية، عرب إدراج شروط تقضي 

باإلفصاح عن منشأ املواد لدى تقدمي طلب حلماية أنواع نباتية معينة أو براءات هلا.

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak565e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak565e.pdf
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رابًعا - دراسة خيارات تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتقييمها
 

خامًسا - إدماج تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف املشهد املؤسسي

أو  منافعها  وتقاسم  املوارد  على  احلصول  تدابري  ُوضعت  عديدة،  بلدان  ويف 
جيري وضعها باعتبارها تشريعات أو سياسات قائمة حبّد ذاتها. ومع ذلك من 
الصلة،  األخرى ذات  السياسات  يتسق مع  التدابري مبا  املهم وضع مثل هذه 
مثل األطر التنظيمية للمكافحة البيولوجية ومبيدات اآلفات وسالمة األغذية، 
السياسات.  هذه  مع  ودجمها  الغذائي،  األمن  اسرتاتيجيات  مثل  والسياسات، 
ولكن دمج إجراءات املوافقة ينبغي أال يؤدي إىل تأخريات أو إجراءات بريوقراطية غري ضرورية 
يف عملية تطوير املنتجات. ومن املهم أيضا إشراك خمتلف املجتمعات املحلية اليت تكمن وراء 
والالفقاريات منذ  الدقيقة  الكائنات احلية  الوراثية من  للموارد  الوظيفية  خمتلف املجموعات 
أن يكون صانعو  وتقاسم منافعها لضمان  املوارد  تدابري احلصول على  وتنفيذ  البداية يف وضع 
القرارات على فهم تام للتعقيد التصنيفي وتعدد وظائف القطاع والستخدامها احلايل وممارسات 
التبادل والتداعيات املحتملة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على البحث والتطوير 

يف جمال املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات.

وتنطوي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على تداخل واسع يف قضايا التنوع البيولوجي. ويعّرف 
مسرد مصطلحات الصحة النباتية اآلفات بأنها »أي نوع أو ساللة أو منط بيولوجي من الكائنات 
النباتية أو احليوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو املنتجات النباتية« ويعّرف النباتات 
بأنها »نباتات حية وأجزاء منها، مبا يف ذلك البذور واملادة الوراثية.«1 وتلزم االتفاقية الدولية لوقاية 
النباتات املنظمات الوطنية لوقاية النباتات برصد النباتات النامية، مبا يف ذلك املناطق املزروعة 
والنباتات الربية لآلفات2 بهدف اإلبالغ عن ظهور وتفشي وانتشار اآلفات ومكافحتها.3 وينبغي 
مواءمة تدابري احلصول على موارد الكائنات الدقيقة والالفقاريات وتقاسم منافعها مع االلتزامات 
مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وهناك أطر تنظيمية أخرى يف قطاعي الطب احليوي 
الدقيقة والالفقاريات كنواقل  الكائنات  البيطري ذات صلة باألمراض اليت تتسبب يف  والطب 

لألمراض.
مسرد مصطلحات الصحة النباتية. املعيار الدويل رقم 5.  1

املادة 2-4 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  2

املادة 1-8 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  3

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.

تتقاطع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع قطاعات خمتلفة املوارد 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 مبسط. ومن املهم تقليل تكاليف معامالت التنفيذ 

واالمتثال ألية تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بالنسبة ملوفري املوارد 
ومستخدميها.

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/06/ISPM_05_2018_En_Glossary_2018-05-20_PostCPM13_R9GJ0UK.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2018/06/ISPM_05_2018_En_Glossary_2018-05-20_PostCPM13_R9GJ0UK.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
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سادًسا - إبالغ مزودي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدميها احملتملني 
وتوعيتهم بشأن تدابري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

 

 

وباإلمكان استخدام الرتتيبات املوجودة حالًيا حلوكمة الغابات من أجل تطبيق 
منافعها.  وتقاسم  احلرجية  الوراثية  املوارد  على  باحلصول  اخلاصة  التدابري 
ويدّل النظر يف املمارسات القائمة واملاضية على أّن تطبيق التدابري اخلاصة 
باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها خيتلف إىل حد كبري بني البلد واآلخر 
والكيان واآلخر ضمن البلد الواحد. ويف بعض البلدان، ميكن أن تشرف إحدى 
السلطات املركزية على تطبيق التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، كما 
باإلمكان تفويض سلطة احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسم منافعها للوكالة الوطنية 
للغابات أو معهد البحوث احلرجية ملا يتمتع به من خربة ومعارف بشأن أصحاب املصلحة 
ومسؤوليته عن تنفيذ اللوائح أو األنظمة األخرى املتصلة باملوارد الوراثية احلرجية. ويف بلدان 
أخرى، ال تكون تلك السلطة مركزية وختتلف إىل حد كبري تدابري احلصول على املوارد وتقاسم 
النباتية فقط بالنسبة إىل اتفاق رمسي على شروط  منافعها عن استخدام شهادات الصحة 

االنتفاع.

البيولوجي يف التباس بالنسبة إىل أصحاب املصلحة. ويف حني توجد يف الكثري 
من البلدان سلطة خمتصة واحدة مسؤولة عن احلصول على املوارد وتقاسم 
الوراثية، ميكن لعدة سلطات متخصصة  بالنسبة إىل مجيع املوارد  منافعها 
تقاسم املسؤولية عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ومسألة ما إذا 
منافعها  وتقاسم  املوارد  على  باحلصول  املتعلقة  االختصاصات  تقاسم  كان 

مفيًدا أم ال سيتوقف على املشهد املؤسسي وظروف أخرى خاصة بكل بلد.

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.

بالثروة  املعنية  املجتمعات  تكون  ال  أخرى،  فرعية  قطاعات  غرار  على 
احليوانية يف حاالت عديدة على إدراك بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم 
فإن  أخرى،  جهة  ومن  والتطوير.  البحث  على  املحتملة  وتداعياتها  منافعها 
أن  متزايد  بشكل  تتوّقع  سوف  احليوانية  الوراثية  املوارد  توّفر  اليت  البلدان 
املوارد  على  احلصول  بتدابري  علم  على  مواردها  متلقي/مستخدمي  يكون 
وتقاسم منافعها املرعية وأن يطبقوها. كما سيتوقع شركاء البحوث يف املشاريع البحثية الدولية 
من بعضهم البعض فهم التدابري الوطنية ذات الصلة اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم 

منافعها، وااللتزام الكامل بها.

وصانعي  والباحثني  املرّبني  تستهدف  أن  فيجب  الوطين  املستوى  على  التوعية  تدابري  أّما 
املرّبني  واجتماعات مجعيات  احليوانات،  معارض  مثل  فاألحداث  بصورة خاصة.  السياسات 
احلصول  عناصر  عن  معلومات  لتقدمي  ممتازة  فرًصا  توّفر  الصلة  ذات  العلمية  واملؤمترات 
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وقد  املعلومات.  ومضاعفات  الصلة  ذوي  املصلحة  ألصحاب  منافعها  وتقاسم  املوارد  على 
على  احلصول  بشأن  للمساعدة  مكتب  إنشاء  يف  البحوث  ومنظمات  املرّبني  ترغب مجعيات 
املوارد وتقاسم منافعها واحلفاظ على هذا املكتب، وتسهيل إبالغ السلطة الوطنية املختصة. 
وميكن أيضًا نشر املعلومات من خالل املطبوعات، والنشرات الدورية ومركز تبادل املعلومات 
أن  كما  واملعلومات.  اإلعالم  قنوات  من  وغريها  منافعها1  وتقاسم  املوارد  على  احلصول  عن 
الثقافية املحلية وعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها قد  البيولوجية  الربوتوكوالت 

تشكل أدواٍت للتوعية.

https://absch.cbd.int  1

ينبغي لتدابري التوعية على املستوى الوطين أن تستهدف املربني واملزارعني، 
والقطاع  التصنيف  والعلماء وخرباء  املحلية  واملجتمعات  األصلية  والشعوب 
اخلاص وحدائق النباتات وبنوك اجلينات. أما الفعاليات من قبيل املؤمترات 
البذور،  ومعارض  النباتات  مريب  مجعيات  واجتماعات  الصلة  ذات  العلمية 
وتقاسم  املوارد  على  احلصول  عن  املعلومات  لتقدمي  ممتازة  فرصًا  فتوفر 

منافعها إىل أصحاب املصلحة املعنيني ومضاعفي املعلومات.

يوجد توزيع الكائنات احلية الدقيقة املتاحة للعموم ألغراض البحث وتبادهلا 
على الصعيد العاملي بشكل أساسي يف أيدي جمموعات استنبات امليكروبات. 
الدولية  السلوك  مدونة  مثل  املجموعات،  مبادرات خمتلفة هلذه  أدت  وقد 
اخلاصة بتنظيم االستخدام املستدام للكائنات احلية الدقيقة واحلصول عليها 
املحتملة  باآلثار  امليكروبات  استنبات  جمموعات  ما  يف  الوعي  زيادة  إىل   ،
لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على توزيع املوارد الوراثية من الكائنات احلية 

الدقيقة واستخدامها.

استنبات  جمموعات  معظم  اليوم  تستخدمها  اليت  املواد،  نقل  اتفاقيات  تفرض  ما  وعادًة 
امليكروبات، املسؤولية عن االمتثال لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها املعمول بها 
على متلقي املواد. وبعبارة أخرى، فإن تلقي املواد من جمموعة استنبات للميكروبات ال يعين 
عادًة أنه ميكن استخدام املادة حبرية. فاالستخدامات التجارية للمواد تكون يف غالب األحيان 
حمظورة، إال إذا مت اإلذن بذلك بشكل صريح. وباإلضافة إىل ذلك، تقع على عاتق املتلقي وحده 
مسؤولية احلصول على تراخيص امللكية الفكرية الالزمة وتصاريح احلصول على املوارد وتقاسم 

منافعها، حسب االقتضاء.1 

وتقاسم  املوارد  على  احلصول  بتدابري  الوعي  مستوى  رفع  يكون  قد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
منافعها وحتسني املعرفة ذات الصلة ملتلقي املواد من جمموعات استنبات امليكروبات، على 
أكثر حتديدًا،  العلمية، مفيًدا. وبشكل  العمل  انعقاد املؤمترات وحلقات  سبيل املثال مبناسبة 
سيكون من املهم توجيه ورمبا مساعدة أصحاب املصلحة يف ما يتعلق بكيفية حصوهلم على ما 

يلزم من معلومات لبدء إجراءات املوافقة الالزمة.

.Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms Material Transfer Agreement ،انظر على سبيل المثال  1
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التقييم والرصد املسبق لفعالية وأثر تدابري احلصول على املوارد الوراثية  سابعًا- 
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

وقد حّقق جمتمع املكافحة البيولوجية أيضًا تقدمًا جادًا يف صياغة أفضل املمارسات للحصول 
على املوارد الوراثية من الالفقاريات وتقاسم منافعها2. وميكن تبادل أفضل املمارسات هذه من 

خالل مركز تبادل املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 Mason, P.G., et al. 2018. Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control  2

genetic resources relevant for food and agriculture. BioControl., 63)1(: 149–154. DOI: 10.1007/
 s10526-017-9810-3 and Smith, D., et al. 2018. Biological control and the Nagoya Protocol on access

 and benefit-sharing – a case of effective due diligence. Biocontrol Science and Technology. DOI:
.10.1080/09583157.2018.1460317

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.



33



33

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.19  

اتفاقية التنوع البيولوجي
تتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرف متعاقد فيها اختاذ التدابري التشريعية أو   17

اإلدارية 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.20  وتنص على أن يكون احلصول على املوارد الوراثية رهنًا باملوافقة املسبقة عن علم 
من الطرف املتعاقد الذي يقدم هذه املوارد، أو الذي حصل عليها وفقًا التفاقية التنوع البيولوجي، 

إال إذا قرر هذا الطرف املتعاقد خالف ذلك.21 وينبغي أن يكون احلصول على املوارد، يف حال 
منحه، وفقًا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة.22 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 

19 لالطالع على قائمة األطراف، انظر: بالنسبة إىل االتفاقية: http://www.cbd.int/information/parties.shtml؛ وبالنسبة إىل 

 بروتوكول ناغويا: http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml؛ وبالنسبة إىل املعاهدة: 
.http://planttreaty.org/list_of_countries
20  املادة 7-15 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

21  املادتان 5-15 و3-15 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

22  املادة 4-15 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

23  املواد 7-15 و 16 و 19 و 20 و 21 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-21
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-20
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-19
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-16
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15
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النتائج واملنافع الناشئة عن استخدام التكنولوجيا البيولوجية للموارد الوراثية.23 

بروتوكول ناغويا
يشكل بروتوكول ناغويا اتفاقًا تكميليًا 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 واالتفاقات والصكوك الدولية 
األخرى 

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 يف ما يتعلق باملورد الوراثي املحدد املشمول بالصك املتخصص وألغراضه.24 وإن 
املعاهدة هي صك متخصص دويل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يتماشى مع أهداف 

اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ومبا ال يتعارض معها.

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 

24 املادة 4-4 من بروتوكول ناغويا.

احلصول  ما خيص  يف  مرجع  أنها  على  كثرية  أحيان  يف  املعاهدة  إىل  يشار 
على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها. فهي توفر اتفاقًا دوليًا شاماًل بالنسبة 
التنوع  اتفاقية  مع  بالتماشي  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  إىل 
البيولوجي، يوحد شروط احلصول على املوارد وطرائق تقاسم منافعها. كما 
أنها تعرتف، يف مادتها 9، حبقوق املزارعني. وتعترب املعاهدة أيضًا أن تقاسم 
املعلومات هو مبثابة تقاسم ملنافع غري نقدية أما البلدان اليت مل تقم بذلك بعد فيجب أن تفكر 

جبدية يف أن تنضم إىل األطراف املتعاقدة للمعاهدة.

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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25  املادة 3-4 من بروتوكول ناغويا.

املمارسات مبوجب الصكوك الدولية واملنظمات الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداف االتفاقية 
وبروتوكول ناغويا وعدم تعارضها معها.25 

مثل خطة  أخرى  فإن صكوًكا  امللزمة،  القانونية  الصكوك  هذه  إىل  إضافًة 
العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية )خطة العمل العاملية( تستحق النظر 
يف وضع وتنفيذ تدابري احلصول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاسم منافعها. 
وتوّفر خطة العمل العاملية، اليت أعّدتها اهليئة واعتمدها املؤمتر الفين الدويل 
بشأن املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة عام 2007، اإلطار الدويل 
إلعداد قوائم جرد املوارد الوراثية احليوانية، وتوصيفها، ورصدها، واستخدامها على حنو مستدام 

وحفظها، ولبناء القدرات من أجل حتسني إدارة هذه املوارد.

ومن خالل إعالن إنرتالكن بشأن املوارد الوراثية احليوانية، تعّهدت البلدان »لتيسري احلصول 
على ]املوارد الوراثية احليوانية[ والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 
متاشًيا مع االلتزامات الدولية والقوانني الوطنية ذات الصلة.«1 ويعرتف إعالن إنرتالكن أيضًا 
بامللكية اخلاصة وبقيام فرادى املربني بتحسني املوارد الوراثية وقرارهم الشخصي يف كيفية بيع 
ما ميلكون وصونه2. يقضي أحد األهداف الرئيسية خلطة العمل العاملية »بالرتويج لتقاسم عادل 
الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، واإلقرار  الناشئة عن استخدام املوارد  ومنصف للمنافع 
بدور املعارف التقليدية، واالبتكارات واملمارسات ذات الصلة حبفظ املوارد الوراثية احليوانية 
واستخدامها املستدام، وعند االقتضاء، وضع سياسات وتدابري تشريعية فعالة«. إضافًة إىل ذلك، 
ترمي خطة العمل العاملية إىل »تلبية احتياجات الرعاة واملزارعني أفراًدا وجمموعاٍت يف إطار 
واملعلومات،  الوراثية،  املادة  على  تفرقة  دون  احلصول  يستطيعون  الوطنية، حبيث  القوانني 
والتكنولوجيات، واملوارد املالية، ونتائج البحوث، ونظم التسويق واملوارد الطبيعية، ويستمرون 

يف إدارة وحتسني املوارد الوراثية احليوانية، واالستفادة من التنمية االقتصادية«.3
 

وتنّص خطة العمل العاملية، ضمن اإلجراءات اخلاصة باألولوية االسرتاتيجية 3، وضع وتعزيز 
آليات، لدعم احلصول  »ُنُهج، مبا يف ذلك  سياسات وطنية لالستخدام املستدام، على وضع 
والتقاسم  هلا،  املصاحبة  التقليدية  واملعارف  احليوانية  الوراثية  املوارد  على  النطاق  الواسع 

العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية احليوانية«.4 

لتنمية  وبرامج قطرية  العاملية، وضع اسرتاتيجيات  العمل  االسرتاتيجية 4 خلطة  األولوية  أّما 
األنواع والسالالت، فتقرتح إجراًء واحًدا لتوفري »معلومات للمزارعني ومريب املاشية مما يساعد 

يف تيسري احلصول على املوارد الوراثية احليوانية من مصادر متنوعة«.

ووفقًا خلطة العمل العاملية »ينبغي لرتتيبات الصون املناسبة أن تتكّفل بإتاحة الفرص أمام 
الرتبية  عمليات  ملواصلة  املختلفة  اجلينية  املجموعات  على  للحصول  والباحثني  املزارعني 

والبحوث.«5 

وتقرتح األولوية االسرتاتيجية 9 خلطة العمل العاملية، وضع أو تعزيز برامج الصون خارج املواقع 
خارج  اجلينات  بنوك  يف  املخزونة  الوراثية  املادة  استخدام  لتيسري  طرق  »إجياد  الطبيعية، 

الفقرة 4 من إعالن إنترالكن.  1
الفقرة 12 من إعالن إنترالكن.  2

الفقرة 15 من خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية.  3
خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، األولویة االستراتيجية 3، اإلجراء 2.  4

الفقرة 37 من خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية.  5

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf


37 36 عناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على  املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف 
القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مشفوعة مبذكرات تفسريية

املواقع الطبيعية يف إطار ترتيبات عادلة ومتكافئة لتخزين املوارد الوراثية احليوانية واحلصول 
عليها واستخدامها«.6 

أمّا يف ما خيّص السياسات الدولية واألطر التنظيمية ذات الصلة باملوارد الوراثية احليوانية، تقرتح 
احلصول  بفرص  املتصلة  الدولية  والتطّورات  االتفاقات  »استعراض   21 االسرتاتيجية  األولوية 
على املوارد الوراثية احليوانية وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها، من آثار وتأثريات على 

أصحاب املصلحة يف جمال املوارد الوراثية احليوانية، مبا يف ذلك مريب املاشية.«7  

وتهدف اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، اليت اعتمدتها 
اهليئة عام 2009، إىل تعزيز عملية توفري املوارد املالية الكبرية واإلضافية   وشفافيتها وكفاءتها 
وفعاليتها، وتعزيز التعاون الدويل، ودعم واستكمال اجلهود   اليت تبذهلا البلدان النامية والبلدان 
اليت متر اقتصاداتها مبرحلة حتول لتنفيذ خطة العمل   العاملية بشأن املوارد الوراثية احليوانية.         

وميكن خلطة العمل العاملي أن تشّكل، مع اسرتاتيجية التمويل، القاعدة لرتتيبات احلصول على 
املوارد وتقاسم منافعها اليت تيّسر احلصول على املوارد الوراثية احليوانية، وتضمن يف الوقت ذاته 

التقاسم العادل واملنصف للمنافع.

ومن خالل  العاملية يف عام 2017،  العمل  بتنفيذ خطة  التزامهم  التأكيد على  األعضاء  وأعاد 
اعتماد قرار مؤمتر املنظمة 3/2017، دعت البلدان إىل »مراعاة السمات املميزة للقطاع الفرعي 
للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة يف التشريعات املحلية اخلاصة باحلصول على هذه 
املوارد وتقاسم منافعها، عند االقتضاء، مع األخذ بعني االعتبار املستجدات الدولية يف جمال 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها«.8 
خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، األولویة االستراتيجية 9، اإلجراء 3.  6

خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، األولویة االستراتيجية 21، اإلجراء 2.  7
.C 2017/REP المرفق دال بالوثيقة  8

http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
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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 دورًا أساسيًا 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.
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إن التوافر املستمر للبحوث والتطوير يف جمال املوارد الوراثية احليوانية ضروري 
يف  املساهمة  وبالتايل  وكفاءته،  واستدامته  احليواين  اإلنتاج  لتعزيز خمرجات 
حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية. وقد ترغب البلدان يف إجراء 
حتليل مسبق للجدوى االقتصادية، لدى النظر يف وضع تدابري للحصول على 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، وحتديد التأثريات املمكنة 
للوائح املتصلة بها يف املستخدمني )املربني/املنتجني( يف البلد وكذلك بائعي املوارد الوراثية 
الوراثية  للموارد  للتدفق اجليين  املحتملة  املنافع  النظر يف  البلدان يف  ترغب  وقد  احليوانية. 
احليوانية يف غياب التدابري املذكورة أو إلعفاء املوارد الوراثية احليوانية من تدابري احلصول، 

حني يكون تبادل تلك املوارد قائمًا على عقود خاصة.

ثقافية، وهو أساسي للحفاظ على  بأهمية  واإلقليمية يتسم  السالالت املحلية  كما أن حفظ 
أمناط احلياة التقليدية، على سبيل املثال، للعديد من الرعاة وغريهم من املجتمعات الزراعية.

ال غىن عن اإلتاحة املتواصلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات 
البحث والتطوير من أجل حتسني املحاصيل. وتوفر املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة إمكانية إتاحة خصائص قادرة على املساعدة يف التصدي 
للتحديات املستقبلية، مثل ضرورة تكييف املحاصيل مع الظروف املناخية 
الوراثية  املوارد  إىل  املستمر  الوصول  فإن  ولذا  األمراض.  تفشي  أو  املتغرية 
النباتية لألغذية والزراعة مهم من أجل تلبية الطلب املتنامي على الغذاء لسكان يتزايدون عددًا 
ورفع التحديات النامجة عن التغريات املناخية املتوقعة. ويتضمن ذلك احلصول على حماصيل 

مهملة وغري مستخدمة بالقدر الكايف نظرًا إىل أهميتها التغذوية.

يف حني من الواضح أن أهمية الوصول إىل املوارد الوراثية احليوانية والنباتية 
أمر ال غىن عنه لتحسني وتكييف املحاصيل واملاشية، وبالتايل لتحقيق األمن 
قد  والالفقاريات  الدقيقة  الكائنات  من  الوراثية  املوارد  أهمية  فإن  الغذائي، 
تكون أقل وضوحًا بالنسبة إىل البعض. وقد يكمن السبب يف أن اخلدمة اليت 
تسديها الكائنات الدقيقة يف الرتبة واألعداء الطبيعيون لآلفات، ضمن كائنات 
أخرى كثرية، قد كانت ملدة طويلة من األمور املسّلم بها وبالتايل حظيت بالقليل من االهتمام 
يف اإلدارة الزراعية. ولذلك، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الرامية إىل حتقيق 
األمن الغذائي وصون املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة والالفقاريات ميكن أن تشري أيضا، 
كأحد األهداف، إىل تيسري تبادل املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة واستخدامها املستدام 

وصونها كمساهمة هامة يف حتقيق األمن الغذائي.
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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 لألمن الغذائي.26 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 حتديًا نظرًا إىل تعقيد هذه املسألة، ونظرًا 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.
 

26  املادة 8)ج( من بروتوكول ناغويا.

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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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:

أواًل - الرتتيبات املؤسسية؛  
ثانًيا - احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها؛  

ثالًثا - احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛  
رابًعا - التقاسم العادل واملنصف للمنافع؛  

خامًسا - االمتثال والرصد.   

الرتتيبات املؤسسية أوالً- 
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 األصليون 
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.27
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.28  

جيوز للكيان نفسه القيام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية املختصة.29 
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.

مبوجب املعاهدة، يتم توفري احلصول امليسر وفقًا لالتفاق املوحد لنقل املواد الذي 
اعتمده اجلهاز الرئاسي للمعاهدة.30 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.

27 املادة 1-13 من بروتوكول ناغويا.

28  املادة 2-13 من بروتوكول ناغويا.

29  املادة 3-13 من بروتوكول ناغويا.

30  املادة 4-12 من املعاهدة.

 •

 •

 •
 •

 •

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
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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؛
ونشر 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 تكون 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.

 •
 •

 •
 •

وتقاسم  املوارد  للحصول على  الوطين  اإلطار  املسؤولية عن  تقع  ما  غالًبا 
منافعها على عاتق سلطة واحدة خمتصة. ويف الواقع، تبّين التقارير االنتقالية 
اختيار  إىل  عمدت  عديدة  بلدانًا  أن  ناغويا  بروتوكول  تنفيذ  بشأن  الوطنية 
عن  عوًضا  منافعها،  وتقاسم  املوارد  على  للحصول  واحدة خمتصة  سلطة 
عديدة  أن سلطات  بيد  فرعي حمّدد.  بقطاع  أو  بقطاع  نهج خاص  اعتماد 
ولذا ميكن  منافعها،  وتقاسم  املوارد  تتشاطر مسؤولية احلصول على  الواحد قد  البلد  ضمن 
أن يندرج احلصول على املوارد وتقاسم منافعها للموارد الوراثية احليوانية ضمن والية سلطة 
متخصصة ُتعىن باملسائل اخلاصة بالثروة احليوانية. وسوف يعتمد اعتبار ما إذا كان تشاطر 
اختصاصات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مفيًدا على املشهد املؤسسي وغريه من 

الظروف اخلاصة بالبلد املعين.

التكيف مع السمات املميزة للقطاعات والسلطات القطاعية املختصة قد 
يكون أمًرا مفيًدا. وبالتايل، ميكن أن تتمثل إحدى النتائج املمكنة للمشاورات 
وتقاسم  املوارد  على  باحلصول  املختصة  والسلطة  املسؤولة  الوزارات  بني 
عن  املسؤولية  تفويض  املائية،  األحياء  برتبية  املختصة  والسلطة  منافعها 
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل السلطة املختصة برتبية األحياء 

املائية يف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم منافعها.
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يف حال كانت التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية اخلاصة باحلصول 
الوراثية  بتنظيم مواردها  تقوم  اليت  البلدان  وتقاسم منافعها يف  املوارد  على 
تضع قواعد حمددة لقطاع املوارد الوراثية احلرجية الفرعي، سيتعّين على 
صانعي السياسات النظر يف نطاق »املوارد الوراثية احلرجية«. وتشمل القضايا 
اليت ينبغي النظر فيها معرفة ما إذا كانت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم 
منافعها اخلاصة باملوارد الوراثية احلرجية جيب أن تسري على سائر املوارد الوراثية احلرجية 
اليت تساهم بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف حتقيق األمن الغذائي. وعليه، ميكن أن تشمل 
املوارد الوراثية احلرجية مجيع ممارسات االستخدام والتبادل القائمة بالنسبة إىل مواد التكاثر 
واملواد الوراثية احلرجية )على غرار البذور والشتالت واألجزاء املتجّذرة واجلينات( اليت ترتاوح 
بني أنواع األشجار املثمرة وغريها من املنتجات الصاحلة لالستهالك البشري واحليواين و/أو 
األنواع اليت توفر نوًعا آخر من اخلدمات املتصلة باألغذية والزراعة )مكافحة التآكل؛ وختزين 
املياه وترشيحها؛ وحتسني خصوبة الرتبة؛ والوقاية من الرياح؛ وصون التنوع البيولوجي؛ وتوفري 
علف النحل إلنتاج العسل؛ وتثبيت النرتوجني؛ والظّل وغري ذلك( لألشجار اليت متّكن رعاة 
األحراج من توليد الدخل بفضل املنتجات احلرجية غري الغذائية )اخلشب واأللياف وامللبس 
ختدم  وسوف  ذلك(.  وغري  اإليكولوجية  والسياحة  والصمغ  الدباغة  ومواد  والطاقة  وامللجأ 
األشجار بطبيعة احلال يف حاالت كثرية أغراًضا عدة يف الوقت نفسه أو أّن الغرض املرجو منها 
يف األساس سيتغري، مما قد يطرح مسألة كيفية تنظيم احلصول على املوارد الوراثية احلرجية 

لالستخدام يف مثل هذه احلاالت.

وتقاسم  املوارد  للحصول على  الوطين  اإلطار  املسؤولية عن  تقع  ما  غالبًا 
املرحلية  التقارير  أن  احلقيقة،  واحدة.  سلطة خمتصة  عاتق  على  منافعها 
البلدان قد اختار  الوطنية بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا تبني أن العديد من 
تعيني سلطة خمتصة واحدة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بداًل من 
اعتماد نهج قائم على قطاع أو على قطاع فرعي حمدد إزاء هذه املسألة. 
ولكن قد جيوز لسلطات متعددة ضمن بلد واحد تقاسم املسؤولية عن مسألة الوصول إىل 
املوارد وتقاسم منافعها، ولذا فإن الوصول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم 
منافعها قد يقع ضمن اختصاص سلطة متخصصة تتعاطى مع إنتاج النباتات. وفيما أن هذا 
التقاسم للصالحيات يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مفيد، فهو سيكون رهن 

املشهد العام املؤسسي وغري ذلك من الظروف اخلاصة بالبلد املعني.

تضطلع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية 
النباتات، برصد النباتات النامية1 مبا فيها املناطق املزروعة والنباتات الربية  
فإن  ولذلك،  ومكافحتها.2  اآلفات  وانتشار  وتفشي  ظهور  عن  اإلبالغ  بهدف 
املسؤولية عن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف ما خيص موارد 
الوطنية  املنظمات  عاتق  على  تقع  أن  ميكن  الدقيقة  الكائنات  من  حمددة 
وتقاسم  املوارد  على  احلصول  اختصاصات  تشاطر  كان  إذا  ما  وسيتوقف  النباتات.  لوقاية 

منافعها مفيًدا على املشهد العام املؤسسي وغري ذلك من الظروف اخلاصة بكل بلد.

المادة 4-2 من االتفاقية الدولية لوقایة النباتات.  1

المادة 8-1 من االتفاقية الدولية لوقایة النباتات.  2

https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/06/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf


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

43

31  املادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

32  املادة 2 من املعاهدة.

33  املادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

34  املادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

ثانًيا - احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها
عند وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها بالنسبة إىل    31

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

)1(  فئات املوارد الوراثية اليت تشملها 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.    

فئات املوارد الوراثية اليت تشملها أحكام احلصول على املوارد  )1(

تعين »املوارد الوراثية«، يف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، »املوارد اجلينية    32
ذات القيمة الفعلية أو املحتملة«، واملادة الوراثية تعين »أية مواد من أصل نبايت أو حيواين أو 

جرثومي أو غريها من األصول حتتوي على وحدات عاملة للوراثة«.31 ويرد هذا التعريف أيضًا يف 
املعاهدة اليت تعرف »املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة« بأنها »أي مواد وراثية ذات أصل 
نبايت وذات قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة«.32 وينبغي على األطراف يف املعاهدة التأكد 
من أن إطار احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اخلاص بها يتناول التزاماتها مبوجب املعاهدة. 

النطاق الزمين لتدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
هناك نقاش دويل حول النطاق الزمين الذي ميكن أو ينبغي أن تنطوي عليه التدابري    33
الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. وال مينع بروتوكول ناغويا أطرافه، ما مل يكن 

هناك قواعد خبالف ذلك، من تطبيق تدابريها الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 
الستخدامات املوارد الوراثية اليت تقع خارج نطاق الربوتوكول أو احلصول عليها. بيد أنه يف ما يتعلق 

باملوارد خارج نطاق بروتوكول ناغويا، ال تستطيع األطراف االعتماد بالضرورة على دعم تدابري 
االمتثال لالستخدام يف البلد، على النحو الوارد يف املواد من 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 وفقًا التفاقية التنوع البيولوجي. 

وحيدد »بلد منشأ املوارد الوراثية« على أنه البلد الذي ميتلك تلك املوارد الوراثية يف ظروف 
مواقعها الطبيعية.33  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.34 

تعترب تربية األحياء املائية من الصناعات اجلديدة اليت ما تزال تعتمد على 
األنواع الربية ولديها عدد قليل وجديد نسبًيا من املرافق خارج املوقع للموارد 
الوراثية. ونظًرا إىل حداثة هذا القطاع، فإّن النطاق الزمين للتدابري اخلاصة 
إىل  بالنسبة  أهمية  أقل  منافعها هو موضوع  وتقاسم  املوارد  باحلصول على 

تربية األحياء املائية.

https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
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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.

بالضرورة  ليس  والزراعة  لألغذية  النباتية  الوراثية  للمواد  املنشأ«  »بلد  إن 
الوراثية  املوارد  على  احلصول  لتدابري  وميكن  بها.  اخلاص  املنشأ«  »مركز 
وتقاسم منافعها أن توفر توجيهات بشأن الظروف اليت ميكن اعتبار املحاصيل 
منطقة  ضمن  املميزة«  »خصائصها  اكتسبت  قد  أنها  على  فيها  املدجنة 
فيها،  منافعها  وتقاسم  املوارد  تدابري احلصول على  تسري  اليت  االختصاص 

أو خارجها.

وبوسع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضًا أن تقدم توجيهات بشأن ما إذا كانت 
»اخلصائص املميزة« )اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة 2( هي نفسها اخلصائص اليت جتعل 
األنواع املستأنسة أو املزروعة »مميزة بوضوح عن أي نوع آخر«، أو إىل أي مدى ميكن اعتبارها 
كذلك، حبسب ما تنص عليه املادة السابعة من قانون االحتاد الدويل حلماية األصناف النباتية 

اجلديدة لعام 1991.

يطلب بروتوكول ناغويا املوافقة املسبقة عن علم من الطرف املقدم للموارد 
الوراثية »الذي يكون بلد منشأ هذه املوارد أو الطرف الذي حصل على املوارد 
اجلينية وفقًا لالتفاقية«. وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
املتفق عليها  )والشروط  املوافقة املسبقة عن علم  إذا كانت  ما  أن توضح 
بصورة متبادلة( مطلوبة أيضًا حيثما مت احلصول على موارد وراثية من بلد 
غري البلد األصلي، ومجعها قبل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا. وميكن لتدابري احلصول على املوارد 
وتقاسم منافعها اإلشارة إىل أنه جيب على متلقي املوارد الوراثية االمتثال للشروط اليت قبلوا 
بها مبوجب االتفاقات الثنائية، مثل اتفاقات نقل املوارد، إضافة إىل القوانني الوطنية املتعلقة 

باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

املوارد  بلد منشأ  يكن من املستحيل، حتديد  إن مل  الصعب،  األحيان من  وسيكون يف بعض 
الوراثية من الكائنات الدقيقة بكل تأكيد، وال سيما تلك اليت توجد يف مواقعها الطبيعية. فقد 
تكون للموارد الوراثية، خاصة املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة والالفقاريات، بلدان منشأ 

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

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«35  وكذلك املواد اليت جلبت ضمن نطاق 
املعاهدة من قبل أصحاب املصلحة اآلخرين36، 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.37 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.38 

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.

35  املادة 2-11 من املعاهدة الدولية.

36  املادتان 15 و 3-11 من املعاهدة الدولية.

37  املادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي.

38  املادة 2-6 من بروتوكول ناغويا.

http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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االستخدامات املقصودة اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام احلصول على املوارد  )2(
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 »خيضع
احلصول على املوارد اجلينية الستخدامها، للموافقة املسبقة عن علم للطرف املقدم هلذه املوارد 
الذي يكون بلد منشأ هذه املوارد أو الطرف الذي حصل على املوارد اجلينية وفقا لالتفاقية )...(« 

إال إذا قرر هذا الطرف خالف ذلك.39 »استخدام للموارد اجلينية« يعين إجراء البحث والتطوير 
بشأن التكوين اجليين و/أو الكيميائي البيولوجي للموارد اجلينية، مبا يف ذلك من خالل استخدام 

التكنولوجية اإلحيائية )...(«.40  

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 إىل غري األطراف يف بروتوكول ناغويا، هناك أيضًا خيار نهج خمتلف.   45

39  ملادة 1-6 من بروتوكول ناغويا.

40  املادة 2)ج( من بروتوكول ناغويا.

لالستهالك  مثاًل  املباشر،  لالستخدام  املتاحة  احليوانية  الوراثية  املوارد  إن 
)البيض(، وذبح أو تسمني أو إنتاج السائل املنوي للتكاثر، ميكن أن ُتستخدم 
وتقلق  الرتبية(.  ذلك  والتنمية، مبا يف  )للبحوث  وراثية  موارد  باعتبارها  أيًضا 
املوافقة  مّت احلصول عليها دون  اليت  الوراثية  املوارد  أن  البلدان من  بعض 
املطاف  نهاية  يف  ُتستخدم  قد  عليها  املتفق  والشروط  علم  عن  املسبقة 
ألغراض البحث والتطوير. لذا، فإن تدابريها اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
والتطوير  البحث  املباشر وألغراض  الوراثية الستخدامها  املوارد  تنّظم عملية احلصول على 

على السواء.

غري أن تنظيم عملية احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها الستخدامها املباشر قد 
يؤثر بشكل كبري على جتارة احليوانات املعّدة للذبح ومواد تكاثر احليوانات )مثاًل السائل املنوي 

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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املوارد  على  باحلصول  اخلاصة  التدابري  تنّظم  مل  وإذا  الغذائي.  األمن  على  وبالتايل  واألجّنة(، 
وتقاسم منافعها عملية احلصول على املوارد الوراثية احليوانية الستخدامها املباشر، ميكنها أن 
تطلب إىل املستخدم احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وتقاسم املنافع يف حال تغّيرت 
النّية واسُتخدمت احليوانات أو مواد التكاثر املعّدة أصاًل لالستخدام املباشر يف نهاية املطاف 

ألغراض البحث والتطوير.

غالًبا ما تصل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل السوق يف شكل 
ميكن استخدامه »كمورد بيولوجي« )على سبيل املثال، لالستهالك البشري( 
الرتبية(.  والتطوير، مبا يف ذلك  للبحث  املثال،  أو كمورد جيين )على سبيل 
والزراعة  لألغذية  املائية  الوراثية  املوارد  على  احلصول  لتنظيم  يكون  وقد 
والسلع  األمساك  جتارة  على  كبري  تأثري  بيولوجية«  »كموارد  تستخدم  اليت 
النباتية املائية، وبالتايل على األمن الغذائي. وهناك العديد من القوانني املتعلقة باحلصول على 
املوارد وتقاسم منافعها اليت ترتك مسألة تبادل املوارد البيولوجية دون تنظيم؛ ومع ذلك، إذا مت 
استخدام املورد البيولوجي فجأة للبحث والتطوير، فإن ذلك يتطلب من املستخدم أن يطلب 

تصرحًيا ومشاركة الفوائد املحتملة.

غالًبا ما تصل املوارد الوراثية احلرجية إىل األسواق بشكل يتيح استخدامها 
كسلع )مثاًل للزرع أو كأغذية( أو للبحث والتطوير. وتبدي بعض البلدان قلقها 
يف أن ُتستخدم يف نهاية املطاف السلع اليت يتم احلصول عليها من دون موافقة 
والتطوير.  البحث  عليها ألغراض  متفق  دون شروط  ومن  علم  مسبقة عن 
وبالتايل، فإّن التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها تنّظم 
احلصول على املوارد الوراثية لكال الفئتني أي الستخدامها كسلعة وللبحث والتطوير. غري أّن 
تنظيم احلصول على املوارد الوراثية احلرجية املستخدمة كسلعة قد يكون له أثر كبري على 
جتارة مواد التكاثر احلرجية. ويف حال مل تنّظم التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم 
منافعها احلصول على السلع، قد تستوجب مع ذلك من مستخدمها احلصول على إذن وتقاسم 

منافعها يف حال تغّير القصد منها ومت استخدام السلع ألغراض البحث والتطوير.

ميكن للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة لالستخدام املباشر 
أي لالستهالك أو التكاثر أن تستخدم غالبًا أيضًا للبحث والتطوير، مبا يف ذلك 
الرتبية. وهناك ختّوف من أن ينتهي أمر املوارد الوراثية اليت مت احلصول عليها 
يف البداية لالستخدام املباشر، يف استخدامها لغايات البحث والتطوير. ولذا 
تستوجب بعض القوانني املواَفقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها، 

للحصول على املوارد الوراثية لغايات البحث والتطوير واالستخدام املباشر.

النباتية لألغذية والزراعة من أجل االستخدام  الوراثية  أّن تنظيم احلصول على املوارد  غري 
املباشر قد يؤثر بشكل ملحوظ على جتارة البذور وحىت األغذية، وبالتايل على األمن الغذائي. 
ويف حال أحجمت تدابري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها عن تنظيم احلصول 
على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات االستهالك املباشر، فقد تستوجب يف كل 
حال الشروط املتفق عليها وتقاسم املنافع حني تتغري النية، حبيث يتم يف وقت الحق استخدام 

البذور أو األغذية اليت كانت خمصصة لالستخدام املباشر، لغايات البحث والتطوير.
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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.

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 

بعض  هناك  األساسية،  السلع  من  املحاصيل  إىل  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات اليت تعامل كسلعة الستخدامها كأغذية 
أو ألياف. وقد أثار البعض خماوف بأنه ميكن استخدام هذه السلع يف نهاية 
األصل  يف  عليها  احلصول  يتم  كان  وإن  والتطوير  البحث  ألغراض  املطاف 
لالستخدام املباشر. فغالبا ما ميكن استخدام املوارد الوراثية من الالفقاريات، 
التكاثر،  أو  أو االستهالك  مثل احلشرات والقواقع، املتاحة لالستخدام املباشر، مثاًل للتجارة 
ألغراض البحث والتطوير، مبا يف ذلك الرتبية. وجيوز استخدام أحد الكائنات الدقيقة املطلوبة 
لالستنبات املرجعي يف دراسات التنقيب البيولوجي. ولكن تنظيم احلصول على املوارد الوراثية 
من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات لالستخدام املباشر قد يؤثر بشكل غري مرغوب فيه 
على التجارة. وإذا امتنعت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها عن تنظيم احلصول 
اليت ميكن استخدامها بشكل  والالفقاريات  الدقيقة  الكائنات احلية  الوراثية من  على املوارد 
مباشر، فإنه ما يزال بإمكانها أن تطلب املوافقة املسبقة عن علم وتقاسم املنافع حيثما تتغري 
نية املتلقي ويتم استخدام املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املقصود 

منها أصاًل االستخدام املباشر ألغراض البحث. 

وينبغي أيضا اإلقرار بأن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات تعرب بانتظام احلدود الدولية دون 
قصد من خالل اإلجتار يف السلع.

بلد  اليوم من اجلهات املوِدعة اإلشارة إىل  وتتطلب معظم جمموعات استنبات امليكروبات 
منشأ املواد اليت ترغب يف إيداعها. ويبدو أن معظم جمموعات استنبات امليكروبات تطلب 
العديد  تطلب  كما  املواد1.  منشأ  بلد  من  علم  عن  املسبقة  املوافقة  بشأن  معلومات  أيضًا 
من جمموعات استنبات امليكروبات من متلقي املواد االمتثال لألحكام ذات الصلة اخلاصة 
باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها لبلد املنشأ، بغض النظر يف غالب األحيان عّما إذا كانت 
املواد قد مجعت أو أودعت قبل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا أو بعده. وهذا يعين أن اتفاقات نقل 
املواد ملجموعات استنبات امليكروبات قد تطلب يف بعض األحيان املوافقة املسبقة عن علم 
والشروط املتفق عليها بالنسبة إىل املواد اليت تستبعد من نطاق تدابري احلصول على املوارد 
الوالية القضائية اليت تعمل يف ظلها جمموعة استنبات امليكروبات.  وتقاسم منافعها مبوجب 
وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها واتفاقات نقل املواد ملجموعات استنبات 
امليكروبات توضيح ما إذا كانت املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها مطلوبة من 

أجل البحث والتطوير بشأن املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة.

وثيقة الدراسات األساسية رقم 46، الصفحة 49.  1

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/k533e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
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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.41  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.

 The use and exchange .2009 .41  وثيقة الدراسات األساسية رقم 43 الصادرة عن هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

of animal genetic resources for food and agriculture.  الصفحة 28 ]النسخة اإلنكليزية[.

من الضروري حتديد بكل وضوح األنشطة املتصلة باملوارد الوراثية احليوانية 
اليت تعترب من فئة »االستخدام« وتلك اليت ال ُتعترب من هذه الفئة. ويتعّين 
على الدول أن تستعرض وحتدد األنشطة املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية 
اليت ميكن اعتبارها »استخدامًا«. فاألنشطة املستندة على حتديد خمتلف 
الوراثية  للموارد  الكيميائية  البيولوجية  أو  الوراثية  أو  املظهرية،  اخلصائص 
احليوانية اليت يتم الوصول إليها، أو املتعلقة بها، ُتعترب عادة على أنها »حبث وتطوير«. ومن 
أو حتسني  باستخدام  بها،  اخلاصة  التكاثر  مواد  أو  احلّية  احليوانات  فإن جتارة  أخرى،  جهة 
)التلقيح االصطناعي، ونقل  بالتكاثر يف األنواع املحّددة  التكنولوجيا احليوية اخلاصة  أساليب 
األجّنة، وتطعيم الغدة التناسلية(، وإكثار احليوانات لإلنتاج التجاري، فضاًل عن تسمني احليوانات 
لذحبها أو االحتفاظ بها إلنتاج احلليب أو البيض، هي أنشطة ال تعترب أنها »استخدام«، ولذا، 

وحبسب القوانني املرعية، لن تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

وقد يرغب صانعو السياسات أيًضا معاجلة مسألة »إعادة استخدام« املوارد الوراثية احليوانية 
اليت تشّكلت سابًقا من خالل »االستخدام« يف ظل املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق 
عليها. ويف حال تطلبت »إعادة االستخدام« املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها، 
كما يف االستخدام األول للموارد الوراثية احليوانية، فهذا قد يوّلد يف املستقبل »هرميات اإلذن« 
ويعّقد »االستخدام« املستقبلي للموارد الوراثية احليوانية. ويف مثل هذه الظروف، قد خيتار 
مربو احليوانات تاليف املوارد الوراثية احليوانية ذات الصلة، عوًضا عن استخدامها، وحفظها 
وحتسينها. واقرتح فريق اخلرباء املعين باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها أن تنظر 
احلكومات يف حلول متميزة هلذه املسألة، مبا يف ذلك من خالل دعم وضع املعايري القطاعية 
الفرعية باالستناد إىل أفضل املمارسات احلالية، من قبيل إعفاء املربني يف قطاع النبات أو 

إجياد حلول متعددة األطراف.

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak222e.pdf
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يف حني أن املمارسات، مثل مجع املواد احلية من املواقع الربية واستخدامها 
الحًقا يف تربية األحياء املائية، اليت يطلق عليها مصطلح تربية األحياء املائية 
القائمة على الصيد الطبيعي، قد ال تعترب بوضوح على أنها »حبث وتطوير«، 
وبالتايل قد ال تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، 
فإن تربية األحياء املائية قد تسهم يف الوقت نفسه يف التحسني الوراثي وبالتايل 
على  احلصول  تدابري  ترسم  أن  ينبغي  وبالتايل،  وتطوير«.  عملية »حبث  اعتبارها  ميكن  فإنه 
املوارد وتقاسم منافعها خًطا واضًحا بني األنشطة ذات الصلة باملوارد الوراثية املائية لألغذية 

والزراعة اليت تعترب »استخداًما« وتلك اليت ليست كذلك.

إّن اختبارات املصدر اليت تساعد على حتديد الشتالت األفضل اليت تتكيف 
ألغراض  بساطة  بكل  تصلح  قد  حمدد  زرع  مبوقع  اخلاصة  الظروف  مع 
التشجري وإنتاج املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية يف مواقع شبيهة بالبيئة اليت 
جرى فيها االختبار. ومن جهة أخرى، يعّد البحث عن املصدر عنصًرا هاًما 
من عناصر تربية األشجار وغالًبا ما ُيعترب يف نطاق »البحث والتطوير«.1 لذا، 
ميكن للتدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن حتدد بوضوح اخلط الفاصل 
بني األنشطة املتصلة باملوارد الوراثية احلرجية اليت تعترب من فئة »االستخدام« وتلك الواقعة 

خارج هذه الفئة.
 J. Koskela, B. Vinceti, W. Dvorak, D. Bush, I.K. Dawson, J. Loo, E.D. Kjaer, C. Navarro, C. انظر  1

 Padolina, S. Bordács, et al. Utilization and transfer of forest genetic resources: a global review. For. Ecol.
..Manage., 333 )2014(, pp. 22-34

الوراثية  باملوارد  املتصلة  لألنشطة  واضح  حتديد  هناك  يكون  أن  جيب 
النباتية لألغذية والزراعة اليت تعترب »استخدامًا« ولتلك اليت ال تعترب كذلك. 
وتعترب تربية النبات بشكل عام »استخدامًا«، ولكن ليس واضحًا ما إذا كانت 
بناء  أو  باجلملة  البذور  انتقاء  قبيل  من  األنشطة  أو  الزراعة-الرتبية  أنشطة 
على خطوطها النقية، أو تكوين وانتقاء اهلجائن العفوية أو الطفرات، تعترب 

»استخدامًا.«

ومن ناحية أخرى فإن التجارة باملوارد الوراثية النباتية الستخدامها املباشر كبذور أو أغذية/
أعالف، ليست مؤهلة عادة لتعترب »استخدامًا« وهي بالتايل تعتمد على القوانني املرعية، وال 

تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

وقد يرغب صانعو السياسات أيًضا يف تناول مسألة »إعادة استخدام« املوارد الوراثية النباتية 
اليت مت توليدها سابًقا من خالل »االستخدام«، يف ظل املوافقة املسبقة عن علم والشروط 
املتفق عليها. ويف حال تطلبت »إعادة االستخدام« املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق 
عليها، كما يف االستخدام األول للموارد الوراثية النباتية، فهذا قد يوّلد يف املستقبل »هرميات 
قد  الظروف،  مثل هذه  ويف  النباتية.  الوراثية  للموارد  املستقبلي  »االستخدام«  ويعّقد  اإلذن« 
خيتار مربو النباتات تاليف املوارد الوراثية النباتية ذات الصلة، عوًضا عن استخدامها، وحفظها 
العمل  بشكل سافر مع خطة  يتناقض  إىل وضع  يفضي  أن  الذي من شأنه  األمر  وحتسينها، 
العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية ألغذية والزراعة اليت تشجع املربني على السعي إىل 
اسرتاتيجيات لتوسيع القاعدة ترمي إىل توسيع التنوع الوراثي يف برامج تربية النبات ويف منتجات 



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

51

42  انظر املادة 3-12)أ( من املعاهدة. 

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.42  
غري أن التمييز بني املنتجات الزراعية لألغذية/األعالف واملنتجات الزراعية لغري األغذية/األعالف 

يواجه صعوبة وهي أنه غالبًا ما يكون غري معروف، خالل مرحلة البحث والتطوير، ما هو الغرض 
الذي ستستخدم من أجله النتيجة. 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.

هناك حاجة إىل توخي الوضوح يف حتديد األنشطة املتعلقة باملوارد الوراثية 
من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات اليت تعترب »استخداًما« وتلك اليت ال 
تعترب كذلك. ومن املهم اإلشارة إىل أن هناك أنشطة »متهيدية« معينة ترتبط 
بالبحوث بشأن املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات )أو 
وإدارة  النحو »استخدامًا«، كصيانة  ُتنفذ دعمًا هلا( ولكنها ليست على هذا 
املجموعات ألغراض الصون على سبيل املثال، مبا يف ذلك ختزين املوارد الوراثية من الكائنات 
احلية الدقيقة والالفقاريات وتربيتها وتكاثرها وحتديدها وتقييمها. كما أن جمرد وصف املوارد 
أو االستخدام  التحليل املورفولوجي  الظاهري، مثل  النمط  القائمة على  البحوث  الوراثية يف 
التشخيصي لتسلسل جيين معروف جيدًا لغرض حتديد اهلوية، قد ال يكون مؤهاًل عادة ليعترب 
الدقيقة  احلية  الكائنات  من  الوراثية  للموارد  دراسة  كل  اعتبار  ميكن  ال  ولذلك،  استخدامًا. 

والالفقاريات استخدامًا.1 
 Smith, D., et al. 2018. Biological control and the Nagoya Protocol on access :انظر الجدول 1 في  1

 and benefit-sharing – a case of effective due diligence. Biocontrol Science and Technology. DOI:
.10.1080/09583157.2018.1460317 for an overview of activities and their possible qualification

والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد  تؤديه  الذي  اخلاص  بالدور  اإلقرار  بهدف 
لتحقيق األمن الغذائي، قد تنظر احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصول 
على املوارد الوراثية واستخدامها بشكل خمتلف يف حال كانت معّدة للمساهمة 
يف البحوث والتنمية الغذائية والزراعية. وقد يقضي أحد اخليارات التنازل عن 
متطلبات املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها للحصول على 

املوارد الوراثية احليوانية للبحوث والتنمية يف قطاع الثروة احليوانية.

تلك الربامج. وقد اقرتح فريق اخلرباء املعين باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها 
أن تنظر احلكومات يف حلول متميزة هلذه املسألة، مبا يف ذلك من خالل دعم وضع املعايري 
املربني على  إعفاءات  قبيل  احلالية، من  املمارسات  أفضل  إىل  باالستناد  الفرعية  القطاعية 

صعيد تشريعات محاية تنوع النباتات، أو إجياد حلول متعددة األطراف.

http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
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البحث 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. 

بهدف اإلقرار بالدور اخلاص الذي تؤديه املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف 
حتقيق األمن الغذائي، قد تنظر احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصول 
منها  اهلدف  كان  بشكل خمتلف يف حال  واستخدامها  الوراثية  املوارد  على 
املساهمة يف البحوث والتنمية الغذائية والزراعية. وتوفر املعاهدة نظامًا شاماًل 
للحصول على املوارد وتقاسم منافعها قد يرغب صانعو السياسات يف اختياره. 
واحلقيقة أن عددًا متزايدًا من البلدان قد اختار املعاهدة باعتبارها نظامًا خاصًا ألهم املوارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وبالنسبة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت 
ال يشملها النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع التابع لالتفاقية، جيوز 
لصانعي السياسات أن يقدموا تبسيطات مثل تطبيق الشروط واألحكام على االتفاق املوحد 

لنقل املواد، أو حىت التنازل عن املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها.

بهدف اإلقرار بالدور اخلاص الذي تؤديه املوارد الوراثية من الكائنات احلية 
الدقيقة والالفقاريات يف حتقيق األمن الغذائي، ميكن للحكومات النظر، متاشًيا 
هذه  على  احلصول  مع  التعامل  يف  ناغويا،  بروتوكول  من  8)ج(  املادة  مع 
املوارد واستخدامها بشكل خمتلف إذا كان املقصود منها املساهمة يف البحث 
والتطوير يف جمايل األغذية والزراعة. ومن املهم اإلشارة إىل أنه ال يوجد بلد 

ملزم بتقييد احلصول على املوارد الوراثية اخلاضعة لواليته القضائية.

طرق  وضع  إىل  احليوانية  الثروة  قطاع  يف  التجارية  غري  البحوث  تهدف 
للمزارعني ترّكز على التنمية الزراعية، مما يوّفر هلم املنافع االجتماعية ومنافع 
للمزارعني )البحوث لتحسني طرق التطوير الوراثي واالختيار والبحوث بشأن 
تكّيف املوارد الوراثية احليوانية ومقاومتها لألمراض( والطرق اخلاصة بتدابري 
البحوث  أن  والتتبع(. كما  األغذية  البيطرية، وسالمة  )الفحوصات  املكافحة 
العامة أساسية لقطاع الثروة احليوانية، وانتقلت إىل البحوث التعاونية بشأن الطرق اليت تتضمن 

التسلسل والرتكيب الوراثي املتاحني جماًنا.

للصفات  الوراثي  التحسني  الرتبية، على طرق  اليت جتريها صناعة  التجارية،  البحوث  وترّكز 
استخدام  وكفاءة  العمر،  وطول  والصحة،  والتكاثر،  ومضمونها،  املنتجات  )مثاًل غالت  اهلامة 
املدخالت( وحتسني ظروف تربية احليوانات )التغذية، واإليواء والرعاية الصحية(. وجتري هذه 
املتأتية من مصادر  أو  )االختيار(  الوراثية ذات امللكية اخلاصة  البحوث عادًة على األرصدة 

خارجية )اإلدارة(.
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قد يكون هناك تطبيق حمدود للتمييز بني االستخدام التجاري وغري التجاري، وهو أمر    51
مهم بشكل خاص للبحوث التصنيفية وأمر يشجع عليه بروتوكول ناغويا43، 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. 

إجراءات الرتخيص  )3(

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 .44

ترمي أنشطة عديدة يف قطاع تربية النبات يف نهاية املطاف إىل تطوير منتج، 
فيجوز بالتايل اعتبارها »جتارية«. ولذا قد ال يستفيد قطاع تربية النباتات جًدًا 
من التمييز بني األنشطة التجارية واألنشطة غري التجارية، والتبسيطات اليت 
تتيحها تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها لألنشطة غري التجارية. 
ولكن قد ينظر صانعو السياسات يف إعفاء حبوث تربية النباتات غري التجارية 
من تطبيق تدابريهم للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، األمر الذي سيتطلب تعريفًا واضحًا 

لألنشطة املشمولة بهذا اإلعفاء، أو حتديدها.

ترمي أنشطة عديدة ذات صلة باملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة 
اعتبارها  بالتايل  وجيوز  منتج،  تطوير  إىل  املطاف  نهاية  يف  والالفقاريات 
»جتارية«. ورهنا بتعريف مصطلح »جتاري«، قد ال تستفيد القطاعات اليت 
الدقيقة والالفقاريات ألغراض  الكائنات احلية  الوراثية من  تستخدم املوارد 
البحث والتطوير قطاع تربية النباتات كثريا من التمييز بني األنشطة التجارية 
واألنشطة غري التجارية والتبسيطات اليت تتيحها تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
لألنشطة غري التجارية. ولكن قد ينظر صانعو السياسات، متاشيا مع املادة 8)ج( من بروتوكول 
ناغويا، يف إعفاء أنشطة معينة خاصة بالبحث والتطوير من تطبيق تدابري احلصول على املوارد 

وتقاسم منافعها.

43  املادة 8)أ( من بروتوكول ناغويا. 

44  املادة 1-6 من بروتوكول ناغويا. 

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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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 3-6 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.

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(
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 مبادرة تعمل بشكل كامل هلذا النهج من خالل 
االتفاق املوحد لنقل املواد التابع هلا.

ميكن النص على اإلجراءات السريعة املسار يف التشريعات اخلاصة باحلصول 
على املوارد وتقاسم منافعها )فضال عن اتفاقات نقل املواد واتفاقات اقتناء املواد( 
بالنسبة إىل حاالت الطوارئ، على سبيل املثال بالنسبة إىل املوارد الوراثية من 
الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املطلوبة لغرض املكافحة البيولوجية أو 

الصحة النباتية واحليوانية متاشيا مع املادة 8 )ب( من بروتوكول ناغويا.1

1  انظر أیضا، على سبيل المثال،  القسم أوال)2( من مدونة السلوك الدولية الخاصة بتنظيم االستخدام المستدام للكائنات الحية الدقيقة 
والحصول عليها.

http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
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حتصل التجارة األكثر شيوًعا للموارد الوراثية احليوانية بني املرّبني واملزارعني، 
وهي تستند إىل اتفاقات ثنائية، كما أّن السعر يعكس قيمة احليوانات أو موادها 
البيولوجية. ويف املاضي، مل تتطلب عمليات النقل هذه املوافقة املسبقة عن 

علم أو الشروط املتفق عليها.
 

ويف حال اختار بلٌد عدم إعفاء املوارد الوراثية احليوانية من التدابري اخلاصة باحلصول على 
املوارد وتقاسم منافعها، سوف تعتمد عملية الرتخيص للحصول على املوافقة املسبقة عن علم 
على اإلطار القائم للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وعلى مزّود املوارد الوراثية احليوانية. 
وبهدف ضمان الكفاءة يف ظل األعداد الكبرية من التبادالت، قد يكون من املفيد توحيد املوافقة 

املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها.

حاليًا، يتم تنظيم تبادل املوارد الوراثية، يف املقام األول، من خالل عقود العمل 
للقانون اخلاص. وألن معظم األنواع املائية املحسنة وراثًيا تكون خصبة وميكن 
إنتاجها بسهولة، فغالًبا ما تقيد العقود استخدام املوارد الوراثية املائية لألغذية 
املمارسات  توفر  وقد  منافسة.  تربية  برامج  يف  استخدامها  والزراعة وحتظر 
بنود  لتصميم  إهلام  املائية مصدر  األحياء  تربية  احلالية يف صناعة  التجارية 

وشروط التفاقيات احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة.

وعلى الرغم من االهتمام املحدود باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف قطاع تربية األحياء 
لألغذية  املائية  الوراثية  املوارد  مقدم  منها  استفاد  حاالت  بالتأكيد  هناك  كان  فقد  املائية، 
الوراثية  ثالث على املوارد  بها طرف  اليت قام  والتطوير  البحث  نتائج  والزراعة األصلية من 
املائية لألغذية والزراعة. وبالتايل، فإن تقاسم نتائج عمليات البحوث والتطوير مع مقدم املوارد 
الوراثية املائية لألغذية والزراعة سيشكل يف كثري من األحيان شرًطا معيارًيا التفاقات احلصول 

على املوارد وتقاسم منافعها.

يقدم االتفاق املوحد لنقل املواد التابع لالتفاقية حاًل جاهزًا ومكّيفًا بالنسبة 
إىل املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها. وبالنسبة إىل املوارد 
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ال يتم تبادهلا باستخدام االتفاق، جيب 
الوحيد  البديل  أنها  الثنائية اخلاصة بكل حالة فردية على  التدابري  أال تعترب 
املمكن. ويعترب تطبيق االتفاق املوحد لنقل املواد على املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة غري الواردة يف امللحق األول أحد البدائل املطروحة. وميكن لتدابري احلصول 
على املوارد وتقاسم منافعها أن تسمح بإبرام اتفاقات إطارية تغطي جمموعة كاملة أو نوعًا من 

العينات وتلحظ طرائق لتقاسم املنافع املتأتية عن استخدام كل تلك العينات.
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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.

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(
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 

مت وضع أفضل املمارسات ومناذج التفاقات نقل املواد واتفاقات اقتناء املواد 
بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية من الكائنات احلية 
اتفاقات  لوضع  إهلام  النماذج مصدر  تكون هذه  وقد  والالفقاريات.1  الدقيقة 
القطاعات  واتفاقات القتناء املواد ميكن ألصحاب املصلحة يف  لنقل املواد 
الفرعية ذات الصلة املوافقة عليها بهدف تيسري تبادل املوارد وتقاسم منافعها 
وتفادي احلاجة إىل إبرام اتفاقات ثنائية على أساس كل حالة على حدة. وميكن لتدابري تبادل 
املواد وتقاسم منافعها أن تسمح، يف الواقع، باستخدام اتفاقات نقل املواد واتفاقات اقتناء املواد 
بالنسبة إىل املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وشروط تعاقدية منوذجية 

وأن تشجع ذلك، على النحو املنصوص عليه يف املادة 1-19 من بروتوكول ناغويا.
للحصول على لمحة عامة، انظر:  1

 McCluskey, K., et.al. 2017. The U.S. Culture Collection Network responding to the requirements of the
 ;Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. mBio 8, Table, DOI:10.1128/mBio.00982-17 

 Mason, P.G. et al. 2018. Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic
 resources relevant for food and agriculture. Biocontrol, 63: 149–154 DOI: 10.1007/s10526-017-9810-3,

.Supplementary information



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

57

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.

ثالًثا - احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة
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.45 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 

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.

45  املادة 7 من بروتوكول ناغويا. 

تتعدد اإلجراءات إلشراك السكان األصليني واملجتمعات املحلية يف منح إمكانية 
احلصول على املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية احليوانية، ويتّم وضعها 
يف بلدان عديدة. وينبغي أن يشرتك السكان األصليون واملجتمعات املحلية يف 
القرارات اليت تتعلق مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية، 
كما جيب للتدابري التنظيمية املحلية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم 
منافعها أن حترتم الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية املحلية والرتتيبات املؤسسية املحددة اليت 
تضعها هذه املجتمعات املحلية. ويف احلاالت حيث تتقاسم عدة جمتمعات حملية املعارف 

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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التقاسم العادل واملنصف للمنافع رابًعا- 

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. 

املوافقة  منح  واحًدا فقط  أن جمتمًعا  احليوانية، يف حني  الوراثية  باملوارد  املرتبطة  التقليدية 
األصليني  السكان  تعين مجيع  املنافع  لتقاسم  آلية  إقامة  يف  البحث  ميكن  علم،  عن  املسبقة 
واملجتمعات املحلية ذات الصلة. كما أن الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية املحلية مفيدة لدعم 
حفظ السالالت املكيفة حملًيا يف املوقع، األمر الذي قد يكون ضرورًيا يف بعض احلاالت للحفاظ 

على السالالت املعّرضة للخطر وضمان توفرها يف املستقبل.

تتعدد اإلجراءات إلشراك السكان األصليني واملجتمعات املحلية يف منح إمكانية 
احلصول على املعارف التقليدية بشأن املوارد الوراثية النباتية، ويتّم وضعها 
يف بلدان عديدة. وينبغي أن يشرتك السكان األصليون واملجتمعات املحلية 
يف القرارات اليت تتعلق مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية، 
كما جيب للتدابري التنظيمية املحلية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم 
منافعها أن حترتم الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية املحلية والرتتيبات املؤسسية املحددة اليت 
تضعها هذه املجتمعات املحلية. ويف احلاالت اليت تتقاسم فيها عدة جمتمعات حملية املعارف 
التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، يف حني أن جمتمًعا واحًدا فقط 
منح املوافقة املسبقة عن علم، ميكن البحث يف إقامة آلية لتقاسم املنافع تعين مجيع السكان 

األصليني واملجتمعات املحلية ذات الصلة، بالتماشي مع القوانني الوطنية حبسب املقتضى.

العامل،  يف  واسع  نطاق  على  احليوانية  الوراثية  املوارد  تبادل  جرى  لطاملا 
ساهم  وقد  أصول خمتلطة.  من  االستخدام هي  الشائعة  السالالت  ومعظم 
تنمية هذه السالالت،  العامل يف  حراس ومربو املاشية يف مناطق عديدة من 
حيوانية  وراثية  موارد  على  األقاليم  معظم  يف  احليواين  اإلنتاج  يعتمد  واليوم 
نشأت أو جرى تطويرها يف مكان آخر. وقد مّت دمج املوارد الوراثية احليوانية، 

على مّر األجيال، يف أعداد احليوانات املحلية.

وجتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد أمثلة عن أي ترتيبات لتقاسم املنافع اخلاصة باملوارد الوراثية 
بروتوكول  مّت احلصول عليها قبل دخول  اليت  بها،  املرتبطة  التقليدية  املعارف  أو  احليوانية، 
وتقاسم  املوارد  باحلصول على  الوطنية اخلاصة  التدابري  اعتماد  قبل  أو  التنفيذ،  ناغويا حّيز 
املزرعة  حيوانات  صغار  آثار  تتّبع  املستحيل،  من  بل  جًدا،  الصعب  من  وسيكون  منافعها. 

املستوردة سابًقا.
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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 يف ما يتعلق بوضع مثل هذه 
املوارد، واألهم من ذلك، قد تثبط بشدة املستخدمني املحتملني عن استخدام هذه املوارد الوراثية 

لألغذية والزراعة للبحوث والتطوير.

العدل واإلنصاف  )2(

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.46 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 مزودو املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدموها 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 
للمعاهدة: تبادل املعلومات، واحلصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات وتقاسم املنافع 

الناشئة عن تسويق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.47 ويتم حتديد بعض هذه الفوائد يف 
االتفاق املوحد لنقل املواد التابع للمعاهدة.

على مر التاريخ، جرى تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على 
نطاق واسع عرب أحناء العامل، وقد ساهم العديد من اجلهات يف العديد من 
األماكن املختلفة بطريقة أو بأخرى يف التنوع الوراثي للمحاصيل اليوم. ونتيجة 
التنوع  استخدام  للمحاصيل على  اإلنتاج احلايل  يعتمد جزء هام من  لذلك، 
التنوع  معينة على  درجة  إىل  كلها  البلدان  وتتكل  أخرى،  أمكنة  من  الوراثي 

الوراثي الذي نشأ يف أمكنة أخرى.

46  املادة 1-5 من بروتوكول ناغويا. 

47  املادة 2-13 من املعاهدة.

يشّكل التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية 
أحد املكّونات الرئيسية لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وقد 

تشمل هذه املنافع، منافع نقدية وغري نقدية.

لتبادل املوارد  الثروة احليوانية، هناك ممارسات قائمة  يتعلق بقطاع  ويف ما 
الوراثية احليوانية وأنواع خمتلفة من العقود اخلاصة وبنود موّحدة يستخدمها 
القطاع الفرعي. وقد تأخذ التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف االعتبار 

هذه املمارسات يف جمال التبادل التجاري.

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
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املستفيدون  )3(

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.

إن العمليات لتطوير املوارد الوراثية احليوانية تدرجيية يف طبيعتها، وتستند 
زمنية  فرتات  ويف  خمتلفة  بلدان  يف  األشخاص  من  العديد  مساهمات  على 
خمتلفة. وهي تعين تباداًل مستمًرا للموارد الوراثية احليوانية املفيدة للمزارعني/

مرّبي احليوانات يف كل خطوة من عملية الرتبية.

كما أن عوملة تربية احليوانات عّززت من توافر املوارد الوراثية احليوانية ذات 
اإلنتاجية العالية، دون أي قيود، يف كافة أحناء العامل، وعلى أساس جتاري. وقد دعم هذا األمر 

التعزيز السريع لإلنتاج احليواين يف البلدان النامية وحّسن من األمن الغذائي.

ولكن هناك أيًضا حاجة للحصول املتزايد على املوارد الوراثية املكّيفة واملحّسنة للمزارعني 
تتعلق  قد  الوطنية،  املستويات  وعلى  عليها.  احلصول  وإمكانية  وتوافرها  نطاق صغري،  على 
آليات تقاسم املنافع برّد أرصدة التكاثر املحّسنة من برامج االنتقاء، يف وضع صحي جيد، إىل 
مالكيها األصليني. أّما على املستوى العاملي، فيمكن تيسري تقاسم املنافع من خالل مشاريع 

مدعومة من قبل اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية
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الفوائد النقدية وغري النقدية  )4(

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 

معاجلة أشكال االستخدام اليت تقيد احلصول الالحق على املوارد. وقد يكون لتبادل 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.48 

تقاسم املنافع من خالل الشراكات  )5(

مبا 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 )انظر 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 سلبا على تنوع املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة املحلية.

48  امللحق، القسمان 2)م( و 2)س( من بروتوكول ناغويا. 

قد  منافعها  وتقاسم  املوارد  على  باحلصول  اخلاصة  الرتتيبات  أّن  حني  يف 
تستوجب أحياًنا تقاسم املنافع النقدية عند توفرها، قد تنظر بعض البلدان 
الفاصلة  الزمنية  الفرتات  أّن  إىل  النقدية نظرا  املنافع غري  تقاسم  يف فرص 
بني احلصول على املوارد الوراثية احلرجية وتوليد املنافع قد تكون طويلة 
للغاية. ويعّد تقاسم البيانات إحدى الطرق املتاحة لتوفري القيمة يف الكثري من 
احلاالت. وقد ترغب البلدان يف النظر يف اإلعفاءات النامجة عن تقاسم املنافع لتشجيع العمل 

يف جمال أنواع األشجار املهددة.

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
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بأهمية  البحوث  نتائج  تقاسم  يّتسم  احليوانية،  الوراثية  املوارد  خيّص  ما  يف 
الوراثية  املوارد  بشأن  العامة  املعارف  توليد  يف  يساهم  أنه  سيما  ال  حامسة 
متاحة  عنها  الناشئة  والبيانات  املعرفة  منتجات  معظم  أن  كما  احليوانية. 
جماًنا. وتشمل األشكال األخرى من املنافع غري النقدية اليت ميكن تقامسها 
يف اتفاقات التعاون توفري املعلومات بشأن القيمة املقدرة ملخزونات الرتبية 
اليت مّت بيعها، واملتطلبات من حيث ظروف اإلدارة واملمارسات يف جمال تربية احليوانات. وقد 
التكنولوجيا  ونقل  اإلرشاد  وتوفري خدمات  القدرات،  تنمية  النقدية  املنافع غري  أيًضا  تتضمن 

والتعاون يف وضع برامج صون املوارد يف املوقع وخارج املوقع.

ويف قطاع املوارد الوراثية احليوانية، ُأنشئ عدد من التجّمعات العاملية لتعزيز البحوث وتبادل 
املعارف يف جمال املوارد الوراثية احليوانية، مثل التجمع لتسلسل اجلينوم يف اخلنازير، والتجّمع 
والشبكات مثل  الدولية لصحة احليوان،  البحوث  الدويل لتسلسل اجلينوم يف املاعز، وجتمع 

شبكة بنك اجلينات األورويب للموارد الوراثية احليوانية.

يف حال اعتربت التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أّن 
جتارب حتديد املصدر هي ضمن فئة »االستخدام«، ميكنها أن تشمل مع ذلك 
هذا الشكل املحدد من البحث والتطوير من خالل إتاحة إمكانية إبرام اتفاقات 
إطارية جتيز احلصول على جمموعة من املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها 
إىل مجيع  بالنسبة  املنافع  تقاسم  مسألة  ومعاجلة  التجارب  من  النوع  هلذا 

الشركاء الذين يساهمون يف التجارب.

بوسع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تشجيع أصحاب املصلحة 
ذلك  كان  حيثما  منافعها  وتقاسم  املوارد  على  احلصول  مسائل  تناول  على 
ممكنًا ومالئمًا، مبا يف ذلك من خالل استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد أو 
االتفاقات األخرى للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف سياق اتفاقيات 
إصدار  عن  االستغناء  إىل  الشراكة  اتفاقات  تؤدي  وقد  العلمية.  الشراكة 
يف  وتشجع  حالة على حدة،  لكل  منافعها  وتقاسم  املوارد  للحصول على  الفردية  الرتاخيص 
الوقت نفسه األنشطة املشرتكة يف جمال البحوث اليت تتخطى جمرد تبادل املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة 

بوسع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تشجيع أصحاب املصلحة 
ذلك  كان  حيثما  منافعها  وتقاسم  املوارد  على  احلصول  مسائل  تناول  على 
ممكنًا ومالئمًا، كجزء من اتفاقات الشراكات العلمية وضمن الشبكات الرمسية 
التعاونية  »الشبكات  أن  مفاده  جدال  هناك  وكان  القائمة.  الرمسية  وغري 
اليت  العامل،  أحناء  خمتلف  يف  البيولوجية  املكافحة  ملمارسي  الرمسية  غري 
البحوث  ومراكز  الدولية،  احلكومية  واملنظمات  احلكومية،  الوكاالت  مع  يعملون  علماء  تضم 
الزراعية الدولية، واجلامعات، والصناعات، وغري ذلك، هي األنسب ملساعدة ممارسي املكافحة 
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آلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع  )6(

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.49 

خامسًا - االمتثال والرصد
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 
االمتثال مع تدابري االستخدام يف البلد والتعاون يف حاالت االنتهاكات املزعومة.50 ولدعم االمتثال، 
تتخذ األطراف املتعاقدة أيضًا تدابري، حسب   االقتضاء، لرصد وتعزيز الشفافية بشأن استخدام 

املوارد الوراثية، مبا يف ذلك تعيني نقطة تفتيش أو أكثر.51 وجتدر اإلشارة إىل أنه مبوجب املعاهدة، 
يتاح احلصول على املادة بسرعة وبدون احلاجة إىل تتبع كل جمموعة فردية على حدة.52  

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.

49  املادة 10؛ القرار NP I/10 والقرار NP 2/10 من بروتوكول ناغويا.

50  املادتان 15 و 16 من بروتوكول ناغويا.

51  املادة 17 من بروتوكول ناغويا.

52  املادة 3-12)ب( من املعاهدة. 

البيولوجية على التبادل احلر املتعدد األطراف لعوامل املكافحة البيولوجية من الالفقاريات«.1  
وميكن لصعوبة العمل مع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واملهارات اخلاصة املطلوبة أن 

جتعل تقاسم املنافع غري النقدية، مبا يف ذلك بناء القدرات، مهمًا للغاية.
 Mason, P.G., et al. 2018. Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control  1

genetic resources relevant for food and agriculture. Biocontrol, 63: 151, DOI: 10.1007/s10526-017-9810-3

أحيانًا، من شأن املنشأ غري املعروف للموارد الوراثية احليوانية يف املجموعات 
األقدم أو بنوك اجلينات، 

عمليات  خالل  املنشأ  بلدان  يف حتديد  يطرح صعوبات  أن  القطعان،  يف  أو 
التحقق من امتثال املستخدم.

https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0510a.pdf
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امللحق
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة- 

نسخة منقحة
ُ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.

ولغرض هذا اجلدول، تعترب املوارد الوراثية من الالفقاريات عوامل مكافحة 
من الالفقاريات. وتعرب امللقحات من الالفقاريات موارد وراثية حيوانية. يف حني 
أن الالفقاريات املائية املستخدمة يف األغذية تعترب موارد وراثية مائية. وميكن 
معاجلة املوارد الوراثية من الالفقاريات املستخدمة ألغراض أخرى ذات صلة 

بالزراعة يف عمل يف املستقبل.
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http://www.fao.org/3/CA0892EN/ca0892en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0892EN/ca0892en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0892EN/ca0892en.pdf
http://www.fao.org/3/CA0892EN/ca0892en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/ITWG9_REPORT_en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wiews/docs/ITWG9_REPORT_en.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047en.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047en.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047en.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047en.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047en.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/AqGenRes/ITWG/2018/MX047en.pdf




متت اإلشادة لربوتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم 
العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع 
البيولوجي بوصفه خطوة عظيمة باجتاه تنفيذ اهلدف الثالث لالتفاقية 

املتمّثل يف تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك 
الوصول املناسب عليها، بشكل عادل ومنصف. واملراد من تنفيذ هذا اهلدف 

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

ويطرح الربوتوكول على صانعي السياسات واإلداريني املسؤولني عن تنفيذها 
على املستوى الوطين عددًا من التحديات. ويكمن أحد هذه التحديات يف 

أنه يتوّجب على الربوتوكول النظر يف أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
ودورها اخلاص يف حتقيق األمن الغذائي لدى وضع تدابري الوصول على 

املوارد الوراثية وتقاسم منافعها وتنفيذها. 

وترمي العناصر لتيسري التنفيذ املحلي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 
بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
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 ملختلف القطاعات الفرعية، مبوازاة 

االمتثال للصكوك الدولية حبسب االقتضاء.

يتضمن هذا املنشور العناصر األصلية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم 
منافعها وكذلك املذكرات التوضيحية اليت تيّب، يف سياق العناصراخلاصة 

باحلصول ىل املوارد وتقاسم منافعها، السمات املميِّزة للقطاعات الفرعية 
املختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارساتها املحددة.
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