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 مقدمة -أوًل 

لى املنافع عصدددول احلإمكان "إىل تشددد يع من مقاصدددد أفداف التنمية املسدددتدامة  6-15و 5-2 انقصددددامليهدف  -1
وما يتصددددددددل هبا من معارف تقليدية وتقا ها بعدل وإنصدددددددداف على النحو املتفق علي   الوراثيةالناشددددددددئة عن اسددددددددت دا  املوارد 

 ".دولًيا

بشدددددددأن يف دورهتا العادية الثامنة عشدددددددرة املقبلة عملها ( اهليئة)سدددددددتعرض فيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة سدددددددتو  -2
من جانب السددددددددددددددتعراض يعّد لأن أمينها من اهليئة  تطلبويف دورهتا األخرية،  1.احلصددددددددددددددول على املوارد وتقاسددددددددددددددم منافعها

  :(جمموعات العمل)ملوارد الوراثية احليوانية واملائية واحلرجية والنباتية جمموعات العمل احلكومية الدولية الفنية املعنية اب
 

 لعمل اهليئة يف جمال احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛  ااستعراضً  (1)

املوارد حلصددددددول على ذات الصددددددلة ابخرى األصددددددكوك دولية التفاقات و مبوجب االالتطورات إىل عامة  حملة (2)
  الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛

التشدددددريعية واةدارية والسدددددياسددددداتية، مبا يف ذل، أف دددددل املمارسدددددات، لُنهج لحىت الوقت احلاضدددددر  امسدددددحً  (3)
اخلاصددددددددددة ابحلصددددددددددول على املوارد وتقاسددددددددددم منافعها يف اتلر القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، اليت متتلكها التقليدية املرتبطة هبذا النوع من املوارد والزراعة واملعارف 
ضدددددددددافة إىل التحد ت واحللول ابةوالدروس املسدددددددددت لصدددددددددة من تنفيذفا،  النموذجيةالُنهج بغرض حتديد 

  املمكنة؛

وتقاسدددددددددددم منافعها يف اتلر احلصدددددددددددول على املوارد بشدددددددددددأن يارات عمل اهليئة يف املسدددددددددددتقبل خل اقرتحً مو  (4)
 2.القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

القطرية لتدابري لسدد  املمشددروع إىل اسددتعراض  مجاعة العملوتدعو تسددت يب فذا الوثيقة للطلبات الواردة أعالا و  -3
واملعارف التقليدية اليت تسددددتوعب السددددمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  على املوارد وتقاسددددم منافعها للحصددددول
على احلصدددول بشدددأن لعمل يتعلق اب يف ما مجاعة العملكما تسدددعى فذا الوثيقة إىل احلصدددول على توجيهات  .3املرتبطة ب 

على طلب اهليئة تقدمي مدخالت عن املسدددددددددائل التقدميات اليت وردت يف الرد ترد و . املوارد وتقاسدددددددددم منافعها يف املسدددددددددتقبل
شددددددددددددأن احلصددددددددددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدددددددددددم ب مدخالت األع ددددددددددددا " بعنوانيف الوثيقة الا عاملذكورة أ
  .4"منافعها

 

                                        
  Report/19/17-CGRFAابلوثيقة للمرفق "واو"  1امللحق   1
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  19الفقرة   2
 Inf.9-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة   3
 Inf.8-AnGR-CGRFA/WG/11الوثيقة   4
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 على املواردبشأن احلصول عمل اهليئة استعراض  -ااثنيً 
 2020-2000: منافعهاوتقاسم 

الوراثية لألغذية والزراعة اتريخ طويل يف معاجلة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذل، احلصدددددددول هليئة املوارد  -4
نظمة يف عا  املأنشددأفا مرمتر  أنمنذ ، اهليئةامت قوقد  .عليها والتقاسددم العادل واملنصددر للمنافع الناشددئة عن اسددت دامها

احلوكمة بدور رئيسددددددد  يف  ،كثر من عقدينألو  "الوراثية لألغذية والزراعةالتعهد الدويل بشدددددددأن املوارد " عمللرصدددددددد  1983
اهليئة أطلقت ، "اتفاقية التنوع البيولوج "، وعقب اعتماد 1993ويف عا  . للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة العاملية

، عن اعتماد املعافدة الدولية بشدددددددددأن املوارد 2001يف عا   ،أسدددددددددفرما  تعديل التعهد الدويل بشدددددددددأن املوارد الوراثية النباتية،
 يف ما خيص احلصدددددددددددددول على املوارد ، وف  أول صددددددددددددد، دويل ملز  قانو ً (املعافدة الدولية)الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

قد دخلت دولية املعافدة الكانت ، عندما  2004ويف الدورة العادية العاشددددرة اليت عقدت يف عا   .الوراثية وتقاسددددم منافعها
لتشدددددددمل مجيع املوارد الوراثية النباتية، يف فذا األثنا ،  نطاق واليتهابعدما جرى توسددددددديع ، اهليئةحيز النفاذ لتوفا، أوصدددددددت 

ا ابجتاا على امل دد  قدمً  ااحلصددول على املوارد وتقاسددم منافعها حرصددً بشددأن أبن تسددافم املنظمة واهليئة يف مزيد من العمل "
ألغدددذيددة ذات األمهيدددة ل تلر مكو ت التنوع البيولوج  يتعلق مب يف مدددامرازرة االحتيددداجدددات اخلددداصددددددددددددددددة للقطددداع الزراع  

على املوارد وتقاسددددم منافعها  ابحلصددددول متعلقة كل دورة من دوراهتا مسددددائل يف اهليئةومنذ ذل، احلني، عاجلت  5".والزراعة
 .ة والزراعةوارد الوراثية لألغذياملخيص  يف ما

يتعلق  يف ماأمهية النظر يف مسدددددددألة احلصدددددددول على املوارد وتقاسدددددددم منافعها على  2007يف عا  اهليئة وافقت إذ و  -5
، يف ترتيبددات 2009عددا  يف  ةدورهتددا الثددانيددة عشددددددددددددددر نظرت اهليئددة، يف كو ت التنوع البيولوج  لألغددذيددة والزراعددة كددافددًة، مب

وارد الوراثية لألغذية املخيص  يف ما الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسددددددددددم منافعهاوسددددددددددياسددددددددددات تتعلق ابحلصددددددددددول على املوارد 
من واثئق الدراسات األساسية عن است دا  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا بسلسلة علًما اهليئة خذت وأ .والزراعة

أن توافق ت وقرر  6،واحلرجية وامليكروبية والالفقارية ةائيواملاملوارد الوراثية النباتية واحليوانية اليت تشمل امل تلفة  يف القطاعات
ذل، الوقت يف إطار اتفاقية التنوع البيولوج  بشدددددددأن نظا   على نص القرار الذي يتناول املفاوضدددددددات اليت كانت جارية يف

الطابع اخلاص للتنوع على  ،االحقً املنظمة الذي اعتمدا مرمتر  ،القرارشددددد و . على املوارد وتقاسدددم منافعهالحصدددول لدويل 
مع القطدداعددات املتمددايز التعددامددل األخددذ ابالعتبددار البيولوج  الزراع  ودعددا مرمتر األطراف يف اتفدداقيددة التنوع البيولوج  إىل 

لألغددذيددة والزراعددة، ومع األنشددددددددددددددطددة فددة امل تلللموارد الوراثيددة، ومع املوارد الوراثيددة امل تلفددة امل تلفددة أو القطدداعددات الفرعيددة 
 7.اذ فذا األنشطة من أجلهاليت تُنفّ امل تلفة أو األغراض امل تلفة 

                                        
  REP/04/10-CGRFA.من الوثيقة 76الفقرة   5
اسددددت دا  املوارد  عن 43األسدددداسددددية رقم الدراسددددة  وثيقة؛ الغذائ  واحلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعهااألمن عن  42الدراسددددة األسدددداسددددية رقم  وثيقة  6

اسدددت دا  عن  45الدراسدددة األسددداسدددية رقم  وثيقة; اسدددت دا  املوارد الوراثية للغاابت وتبادهلاعن  44الدراسدددة األسددداسدددية رقم  وثيقة؛ الوراثية احليوانية وتبادهلا
 47الدراسدددة األسددداسدددية رقم  وثيقة ؛وتبادهلااسدددت دا  املوارد الوراثية امليكروبية عن  46الدراسدددة األسددداسدددية رقم  وثيقة؛ لألحيا  املائية وتبادهلاارد الوراثية و امل

 .است دا  عوامل املكافحة البيولوجية وتبادهلاعن 
 .2009/18قرار مرمتر املنظمة   7
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والتقاسم العادل واملنصر للمنافع الناشئة عن الوراثية بروتوكول  غو  بشأن احلصول على املوارد عقب اعتماد و  -6
مرقتة أنشددددأت اهليئة جمموعة عمل فنية اصددددصددددة ، 2010يف عا  ( بروتوكول  غو ) التنوع البيولوج التفاقية اسددددت دامها 

لقطاعات الفرعية لالسدددمات املميزة  بتحديد هاوكّلفتمعنية ابحلصدددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدددم منافعها، 
ا مبهمة  جرى تكليرو  .ميزةتم للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تتطلب حلواًل امل تلفة  خيارات وضدددددددددع اجملموعة أي دددددددددً
 8.تل، السمات تراع ساعدفا يف اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وسياساتية تالبلدان و ترشد 

 مالحظاتيف وضدددددددع  2013يف عا  اهليئة ، شدددددددرعت املرقتة جمموعة العمل الفنية امل صدددددددصدددددددةاسدددددددت ابة لتقرير و  -7
وابةضددددافة إىل  9.جمموعة العمل الفنية امل صددددصددددة اوالزراعة كما حددهتسددددمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية تفسددددريية لل

بفريق اخلربا  الفنيني والقانونيني املعين ابحلصدددددول على املرقتة اهليئة اسدددددتبدال جمموعة العمل الفنية امل صدددددصدددددة ذل،، قررت 
 ،العمل اتابلتشدددددددداور مع جمموعليقو ،  ،إقليميتألر من ممثلني اثنني من كل وفو ، (فريق اخلربا )املوارد وتقاسددددددددم منافعها 

 تلر القطاعات الفرعية للموارد الوراثية ملعناصدددددددر لتيسدددددددري التنفيذ احملل  للحصدددددددول على املوارد وتقاسدددددددم منافعها إبعداد 
 10.(العناصر اخلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها)لألغذية والزراعة 

يف األجزا  ذات الصدددلة من اجتماعات جمموعات العمل وسدددافم مبدخالت  شدددارك فريق اخلربا ، 2014يف عا  و  -8
تقدميات األع دددددددددا  واملراقبني ومسدددددددددتفيًدا من  املسدددددددددت لصدددددددددة من كّل قطاع فرع س االعتبار الدرو يف  اخذً آو  .ملناقشددددددددداهتا

أصدددددددددحاب تعدد املربا  اخلمبا يف ذل، نتائج حوار  ،2009والدراسدددددددددات والتقارير واملدخالت األخرى اليت أُعدت منذ عا  
وضددددددع وتنفيذ تدابري " مع اةشددددددارة إىل أنأعّد فريق اخلربا  عناصددددددر احلصددددددول على املوارد وتقاسددددددم منافعها،  11املصددددددلحة،

عناصدددددر احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم تطوير إىل كما األمر ابلنسدددددبة   جار  عمل فو احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها 
وأشددددددارا إىل  على املوارد وتقاسددددددم منافعها بعناصددددددر احلصددددددولّب كل من اهليئة واملرمتر رح ،0152ويف عا   12".منافعها فذا

البلدان إىل  يا، ودع"بروتوكول  غو  يف ما يتعلق ابحلصددددول على املوارد الوراثية وتقاسددددم منافعهاو عمل اهليئة بني تكامل ال"
 13.النظر فيها واست دامها حسب االقت ا 

ابلتعاون مع فريق اخلربا  املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم التابعة هلا، من جمموعات العمل ا أي ً اهليئة طلبت و  -9
، نظرت 2016ويف عا  . للحصدددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددم منافعها خاصدددددددددة ابلقطاعات الفرعية وضدددددددددع عناصدددددددددر ،منافعها

اةعداد ، يف املائية لألغذية والزراعة املنشدددددأة حديثًاالعمل امل صدددددصدددددة املعنية ابملوارد الوراثية  مجاعة، مبا يف ذل، موعاتاجمل
 14.ةالفرعي اتا ابلقطاعاصة حتديدً اخل حلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا عناصرل  تفصيلال

                                        
 .Report/11/13-CGRFAلوثيقة اب "1 –املرفق "دال   8
 .Inf.10-CGRFA/15/15 الوثيقةنظر ا  9

 .Report/13/14-CGRFAمن الوثيقة  40الفقرة   10
Current Use  –Sharing for Genetic Resources for Food and Agriculture -Access and Benefit 59الدراسدددددة األسددددداسدددددية رقم  وثيقة  11

and Exchange Practices, Commonalities, Differences and User Community Needs - Report from a Multi-Stakeholder Expert 

Dialogue. 
 .25عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، الفقرة   12
 .C 2015/REPمن الوثيقة  52؛ الفقرة GRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  22الفقرة   13
CGRFA-من الوثيقددة  26-23؛ الفقرات CGRFA-12/17/16من الوثيقددة  28-25؛ الفقرات CGRFA-10/17/16من الوثيقددة  19-17الفقرات   14

 .CGRFA-16/17/18من الوثيقة  24-22؛ الفقرات 16/17/15
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املعين ابحلصددددددددددددددول على املوارد وتقاسددددددددددددددم منافعها ربا  اخل، اسددددددددددددددت ابة لتقارير فريق اهليئة، وافقت 2017يف عا  و  -10
تبنّي، يف سددددياق عناصددددر احلصددددول على املوارد وتقاسددددم تقريرية مالحظات تفسددددريية غري "، على إصدددددار وجمموعات العمل

 الاسددددتكمامنافعها، السددددمات املميّلزة للقطاعات الفرعية امل تلفة املعنية ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارسدددداهتا احملددة، 
أمانة عقدت ، النامجة عن ذل،وك طوة مبكرة يف العملية  15".منافعهالعناصددددددر اخلاصددددددة ابحلصددددددول على املوارد وتقاسددددددم ل

حلقة عمل دولية حول احلصدددددول على ، واتفاقية التنوع البيولوج الدولية املعافدة ، ابلتعاون مع أمانيت 2018يف عا  اهليئة 
واخلربات واآلرا ، وعلى وج  التحديد لتيسددددددري تبادل املعلومات  16،للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املوارد وتقاسددددددم منافعها

من  وح ر حلقة العمل املفتوحة ابب الع وية، 17.التقريريةغري لمالحظات التفسريية ل  تفصيللإلعداد اللتوليد ارجات 
جمموعة ، و هامنافع وتقاسمرد على املوا ، وفريق اخلربا  املعين ابحلصولجمموعات العمل التابعة للهيئةممثلون عن بني آخرين، 

لقطاعات الفرعية اخلاصدددددددة ابملوارد الوراثية لألغذية ابالتمثيل اةقليم  اعتبارات سدددددددبعة خربا  يسدددددددتوفون من مرلفة  ةصدددددددغري 
لتفسددددددددريية، اروع املالحظات إعداد مشددددددددعلى بعد  يف ماا فرال  مجيعً  ، وقد تعاونوالزراعة للكائنات الدقيقة والالفقار ت 

 .يئةفيها اهل ك  تنظر

يف املستقبل تعّمم املنظمة أن من  ، ابملالحظات التفسريية وطلبت2019يف دورهتا األخرية، يف عا  اهليئة بت رحّ و  -11
عناصددر احلصددول   رى نشددرف 18.عناصددر احلصددول على املوارد وتقاسددم منافعها مع املالحظات التفسددريية بصدديغتها النهائية

متاحة على اةنرتنت جبميع لغات اآلن وف   ،2019يف هناية عا   التفسددددددرييةمع املالحظات على املوارد وتقاسددددددم منافعها 
للتدابري املتصددددددلة ابحلصددددددول على املوارد وتقاسددددددم  الوقت احلاضددددددرحىت إجرا  مسدددددد  ا أي ددددددً اهليئة وطلبت  19.األمم املتحدة

هلا يف يرد تل يص و  20العمل جلماعة ةاحمتفذا املسدددددددددددددد  مسددددددددددددددودة ، و منافعها للقطاعات الفرعية امل تلفة للموارد الوراثية
 .الرابع من فذا الوثيقةالقسم 

 

 التفاقات والصكوك الدولية األخرىإطار يف احلديثة العهد التطورات  -ااثلثً 

مبا يف  ،وحمافل اتلفة يف إطار صدددكوك دوليةها وتقاسدددم منافععلى املوارد جيري تناول املسدددائل املتعلقة ابحلصدددول  -12
، واملعددافدددة الدددوليددة، واتفدداقيددة األمم املتحدددة لقددانون البحددار، امللحق هبددا التنوع البيولوج  وبروتوكول  غو ذلدد، اتفدداقيددة 

  .ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية

 وبروتوكول انغواي بشأن احلصول على املوارد الوراثيةاتفاقية التنوع البيولوجي 
 واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاوالتقاسم العادل 

ية، حسدددبما اتتتطلب اتفاقية التنوع البيولوج  من كل طرف متعاقد فيها اختاذ تدابري تشدددريعية أو إدارية أو سدددياسددد -13
نتائج البحث والتطوير واملنافع الناشددددددئة عن االسددددددت دا  الت اري واالسددددددت دامات األخرى  تشدددددداطرفو مناسددددددب، هبدف 

                                        
 .1Report Rev./17/16-CGRFA الوثيقة من 25الفقرة   15
16  sharing for Genetic Resources for Food -Benefit. Proceedings of the International Workshop on Access and 2018FAO.  

and Agriculture. Rome 
 3Inf./2.3/19/17-CGRFAالوثيقة   17
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  16الفقرة   18
19  different sharing for -Elements to facilitate domestic implementation of access and benefit. ABS Elements: 2019FAO.  

subsectors of genetic resources for food and agriculture – with explanatory notes. Rome . 
 .Inf.9-AnGR-CGRFA/WG/11/21الوثيقة   20
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ا ابملوافقة املسددددددددددبقة يكون احلصددددددددددول على املوارد الوراثية رفنً و  21.مع األطراف املتعاقدة اليت توفر فذا املوارد للموارد الوراثية
وتشددددددمل املنافع  23.ا لشددددددرو  متفق عليها بصددددددورة متبادلةيكون احلصددددددول على املوارد، وفقً  يف حال منحها،و  22،املسددددددتنرية

احلصددددددول على التكنولوجيا اليت تسددددددت د  املوارد الوراثية ونقل فذا التكنولوجيا؛ : ا ما يل احملتملة اليت ينبغ  تقا ها أي ددددددً 
املشدداركة يف أنشددطة اوت التكنولوجيا البيولوجية اليت تسددتند إىل املوارد الوراثية؛ واألولوية يف احلصددول على النتائج واملنافع و 

 24.الناشئة عن است دا  التكنولوجيا البيولوجية للموارد الوراثية

يف اتفاقية التنوع د وتقاسددددددددم منافعها ر على املواتنفيذ أحكا  احلصددددددددول يُنّظم الذي بروتوكول  غو  فو الصدددددددد، و  -14
من  15املادة اليت تدخل ضددددددددددددمن نطاق وفو يشددددددددددددمل املوارد الوراثية، ومنها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  25.البيولوج 

يف االلتزامات األسدددداسددددية لألطراف في  حيدد يتصددددل هبا من معارف تقليدية، و ما ابةضددددافة إىل  26،اتفاقية التنوع البيولوج 
الوراثية  تهااحلصول على املوارد الوراثية من أجل است دامها، أي ألغراض البحوت والتطوير على تركيب( 1: )ددددددددددددددددددددتعّلق بي ما
، االسددددددددت داماتمثل فذا املشددددددددتقة من تقاسددددددددم املنافع ( 2)لى املعارف التقليدية املرتبطة هبا؛ عو  ،أو الكيميائية احليوية/و

لتدابري احمللية لامتثال مسدددددددددددددت دم  املوارد الوراثية و ( 3)؛ الالحق الالحقة والتسدددددددددددددويق الت اريالتطبيقات ابةضدددددددددددددافة إىل 
اللتزامات التعاقدية اليت لوفر املوارد الوراثية، و يالطرف املتعاقد الذي يت ذفا منافعها اليت للحصدددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددم 

 .تفق عليها مقدمو اخلدمات واملست دموني

ألمن الغدددذائ ، وابلطدددابع اخلددداص للتنوع لبروتوكول  غو  صددددددددددددددراحدددة، يف ديبددداجتددد ، أبمهيدددة املوارد الوراثيدددة ينّوا و  -15
على بعض بع دددها لبلدان املتبادل لعتماد كما ينّوا ابالمميزة،   اليت تتطّلب حلواًل   البيولوج  الزراع  و ات  املميزة ومشددداكل

العامل أرجا  وأمهيتها لتحقيق األمن الغذائ  يف هلذا املوارد  طابع اخلاصابليتعّلق ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، و  يف ما
ابلدور الرئيسدددددد  بروتوكول  غو  ينّوا ويف فذا الشددددددأن،  .لتنمية املسددددددتدامة للزراعة يف سددددددياق احلّد من الفقر وتغرّي املنا لو 

 27.ردي  كّل من املعافدة واهليئةيالذي 

األطراف، لدى وضددددددع وتنفيذ تشددددددريعاهتا أو متطلباهتا ن تنظر أب التشددددددغيليةيف أحكام  ويق دددددد  بروتوكول  غو   -16
ألمن يف ا، يف أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورفا اخلاص هاالتنظيمية املتعلقة ابحلصددددددول على املوارد وتقاسددددددم منافع

صددددون وتشدددد يع البحوت اليت تسددددهم يف ويج هتيئ الظروف لرت يتوجب على األطراف أن وابةضددددافة إىل ذل،،  28.الغذائ 
طة بشدددأن احلصدددول  مبسدددّ التنوع البيولوج  واسدددت دام  املسدددتدا ، ال سددديما يف البلدان النامية، مبا يف ذل، من خالل تدابري

 29.فذا البحوت قصدتغري حاالت ألغراض البحوت غري الت ارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة 

                                        
 .من اتفاقية التنوع البيولوج  7-15املادة   21
 .من اتفاقية التنوع البيولوج  5-15املادة   22
 .من اتفاقية التنوع البيولوج  4-15املادة   23
 .من اتفاقية التنوع البيولوج  21، 20، 19، 16، 15املواد   24
 .بروتوكول  غو من  4-4املادة   25
 .بروتوكول  غو من  3املادة   26
 .، الديباجةبروتوكول  غو   27
 .)ج( من بروتوكول  غو  8املادة   28
 .)أ( من بروتوكول  غو  8املادة   29
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فهو  .ا لالتفاقات الدولية األخرى يف جمال احلصددول على املوارد وتقاسددم املنافع واسددعً جمااًل  غو  يرتك بروتوكول و  -17
 ةتعلقاملت صدصدة املخرى األتفاقات االاتفاقات دولية أخرى ذات صدلة، مبا يف ذل، وتنفيذ ال مينع األطراف في  من وضدع 

وال تتعارض  غو  وبروتوكول التنوع البيولوج  ابحلصدددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددم املنافع، شدددددددددريطة أن تدعم أفداف اتفاقية 
فع ويتماشددددى مع أفداف اتفاقية وحيثما ينطبق صدددد، دويل مت صددددص يتعلق ابحلصددددول على املوارد وتقاسددددم املنا 30.اممعه

ال يسددددددددددددددري على الطرف املتعاقد أو األطراف  غو  ا، فإن بروتوكول موال يتعارض معه غو  وبروتوكول التنوع البيولوج  
 31.فذا الصدددد، تعلق ابملورد الوراث  احملدد املشددددمول ابلصدددد، املت صددددص وألغراضيف ما يالصدددد، املت صددددص يف املتعاقدة 

اتفاقية التنوع نسدددد ا  مع اباملعافدة الدولية اليت وضددددعت  ت صددددراحة يف ديباج غو  هبا بروتوكول ينّوا الصددددكوك اليت من و 
ا ا مت صددددصددددً ا دوليً ل صددددكً بشددددأن املعايري اليت ميكن اسددددت دامها لتحديد ما يشددددكّ جاريًة املناقشددددات ال تزال و  32.البيولوج 
 33.لالعرتاف مبثل فذا الص،ممكنة تكون يت قد ، وما العملية الهاوتقاسم منافععلى املوارد  للحصول

يال  االعتبار إبلز  بروتوكول  غو  أطراف  املتعاقدة يُ ابةضدددافة إىل فذا االنفتال على الصدددكوك الدولية األخرى، و  -18
ومنظمات دولية معنية، شدريطة أخرى مبوجب صدكوك دولية ذات الصدلة الواجب للعمل اجلاري ذي الصدلة أو املمارسدات 

 34.امتعارض معهالعد  شدددددددددريطة فذا الربوتوكول و التنوع البيولوج  و ألفداف اتفاقية عمل وتل، املمارسدددددددددات لذل، ا دعم
ذات الصلة،  ليةاحملافل الدو وثيق مع التعاون ال يسعى مرمتر األطراف بوصف  اجتماع األطراف يف بروتوكول  غو  إىل اولذ

 35.فيها متابعة التطوراتإىل و واهليئة املعافدة الدولية مبا يف ذل، 

 ملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا

حلصول على املوارد وتقاسم ابشأن ، ف  ص، مت صص اهليئةرعاية بالتفاوض بشأهنا  جرىاملعافدة الدولية، اليت  -19
املوارد املتعدد األطراف للحصددددددول على املوارد وتقاسددددددم منافعها  هايشددددددمل نظامو  36.املوارد الوراثية النباتيةينطبق على منافعها 

املوارد الوراثية النباتية األطراف املتعاقدة الدول سدددديادهتا، توفر ل تهاويف ممارسدددد. 1امللحق الوراثية النباتية للمحاصدددديل املدرجة يف 
النظا  املتعدد األطراف للحصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها م ي دددو  37.اخلاضدددعة ةدارهتا ومراقبتها واملوجودة يف اجملال العا 

حتتفظ هبا مرسدددددسدددددات اليت واد وامل، منظمة منظومة اجلماعة االسدددددتشدددددارية للبحوت الزراعية الدولّيةلدى " ودعةامل"واد املأي دددددا 
النظددا  املتعدددد ويف إطددار . اطوعددً فراد األومواد يتيحهددا  ،عددافدددة الدددوليددةاجلهدداز الريسددددددددددددد  للمع اتفدداقددات مع وقّ دوليددة أخرى تُ 

ألغراض الصدددون واالسدددت دا  يف البحوت  احلصدددول على املوادتال إمكانية األطراف للحصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها تُ 
أو غريفا /أو الصيدالنية و/ألغراض االست دامات الكيميائية و أاّل تشمل فذا ةطيوالرتبية والتدريب يف األغذية والزراعة، شر 

                                        
 .من بروتوكول  غو  2-4املادة   30
 .من بروتوكول  غو  4-4املادة   31
 .من املعافدة الدولية 1-1املادة   32
 /17INF//2CBD/SBIميكن االطالع على الوثيقة   33
 .من بروتوكول  غو  3-4املادة   34
 ./14/3CBD/SBIمن الوثيقة  40-33؛ الفقرات 7/3MOP/DEC/-CBD/NP؛ الوثيقة /5/2CBD/NP/MOP/DECالوثيقة   35
  .من املعافدة الدولية 3املادة   36
 .من املعافدة الدولية 2-11املادة   37
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يف بيّنة شدددددرو  م منافعها مبوجبد وتقاسدددددم ر احلصدددددول على املواويكون  38.العلفية/من االسدددددت دامات الصدددددناعية غري الغذائية
 39.املست دمني الالحقنيابةضافة إىل واملستلم املزّود األويل تُلز   االتفاق املوحد لنقل املواد

الدولية عملية لتعزيز النظا  املتعدد األطراف للحصددددددددددول على  لمعافدةاجلهاز الريسدددددددددد  ل، أطلق 2013يف عا  و  -20
، بوضع تدابري أخرى لة مسائلمن بني مج، فتكل  ،  جمموعة عمل اصصة مفتوحة الع ويةنشا  إب املوارد وتقاسم منافعها

توقعها يف األجل املدفوعات واملسدامهات القائمة على املسدت دمني يف صدندوق تقاسدم املنافع بصدورة مسدتدامة ميكن لز دة 
التغيريات كما يف   االتفاق املوحد لنقل املوادتنقيحات على إدخال مجلة أمور، يف من بني ، ونظرت جمموعة العمل .الطويل

املوارد الوراثية النباتية ما خيص لبلدان يف ل االعتماد املتبادلومبا أن . النظا  املتعدد األطرافاليت ميكن إدخاهلا على تغطية 
االعتماد هلذا داًث ابلكامل ا حميف تعزيزا تقديرً لنظر اأسدددددددددددددداس مشل ، للنظا  املتعدد األطرافحدى احل ج الرئيسددددددددددددددية ل إميثّ 

 40.اعلى النحو املنصوص علي  يف دراسة أجريت مرخرً  املتبادل،

ر يمجلددة أمور، يف معددايري وخيددارات ممكنددة لتكي من بني، ت جمموعددة العمددلخالل فرتة السددددددددددددددنتني األخرية، نظر و  -21
ت جمموعة العمل يف ونظر . ت نطاق تغطياملمكن لتوسددددددددديع التغطية النظا  املتعدد األطراف والتدابري الداعمة لتيسدددددددددري تنفيذ 

يغطيها النظا  أي احملاصدددددديل واألعالف اليت )على امللحق األول للمعافدة الدولية  املصددددددادقات: عملية ممكنة ملراجعة حالة
وتوفر املواد ضددددددمن النظا   املنافع؛؛ ومسددددددتوى الدخل القائم على املسددددددت د  العائد إىل صددددددندوق تقاسددددددم (املتعدد الطراف

  .املتعدد األطراف وسبل احلصول عليها

تدابري حول التوصل إىل توافق يف اآلرا   يف دورت  الثامنةللمعافدة الدولية  اجلهاز الريس  استهدف، 2019يف عا   -22
مفاوضددددات مكثفة، مل إجرا  ورغم . ، وفو بند ما برل قيد املفاوضددددات منذ سددددت سددددنواتاملتعدد األطرافالنظا  تعزيز عمل ل

وشددددددددّ ع على عقد  41، 2/2019واعتمد القرار حول تعزيز النظا  من التوصددددددددل إىل توافق يف اآلرا  اجلهاز الريسدددددددد  يتمكن 
 . ة بني القطاعات وأصحاب املصلحة املعنينيمشاورات غري ر ية بني األطراف املتعاقدة وال سيما مشاورات وطني

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

 هاسدددددددددددت دامالاتفاق دويل حيّدد حقوق الدول ومسدددددددددددرولياهتا ابلنسدددددددددددبة ف  اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  -23
 .املوارد الطبيعية البحريةوإدارة بعض األنشطة االقتصادية، ومحاية البيئة، وصون القيا  ب انظمً محميطات العامل، 

أعمداق البحدار يف الوطنيدة، أي يف أعدايل البحدار و ت دة يف منداطق خدارجدة عن الوال و املوارد الوراثيدة البحريدة املوجو  -24
لكن يف حالة العمليات واألنشدددددددددددددطة اليت و  .نطاق اتفاقية التنوّع البيولوج  وبروتوكول  غو  التابع هلا ة عنخارج"( املنطقة)"

العمليات فذا  ضدددمن والية دولة أو حتت رقابتها، تنطبق أحكا  فذين الصدددكني، بصدددرف النظر عن مكان  هور آاثرجتري 
مدى تغطية اتفاقية األمم املتحدة غري أن  42.الواليةفذا خارج حدود  وضددمن والية الدولة الوطنية أسددوا  كانت ، واألنشددطة

                                        
 .أ من املعافدة الدولية 3-11املادة   38
 .من املعافدة الدولية 4-12املادة   39
 .bq533e.pdf-http://www.fao.org/3/a: الدراسة متاحة على  40
 .2/2019القرار   41
 .من اتفاقية التنوع البيولوج ( ب) 4املادة   42

http://www.fao.org/3/a-bq533e.pdf
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موضع جدل بفعل التفسريات امل تلفة ما تزال الوطنية ت املناطق اخلارجة عن الوال لقانون البحار للموارد الوراثية البحرية يف 
 .العلمية والبحوت البحرية "املنطقة"أعايل البحار وتتناول لبعض أحكا  االتفاقية، مبا يف ذل، تل، اليت 

املتعّلقة بصدددون التنوّع بناً  على عمل جمموعة العمل غري الر ية املفتوحة الع دددوية وامل صدددصدددة لدراسدددة الق دددا  و  -25
قّررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  43الوطنية واسدددت دام  على مو مسدددتدا ،ت البيولوج  البحري خارج مناطق الوال 

 ضددمن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار يُعب بصددون التنوّع التفاوض بشددأن صدد، دويل ملز  قانو ً  2015حزيران /يونيو
، بدأت 2016آذار /ويف مارس .الوطنيدة واست دام  على مو مستدا ات البحري يف املناطق اخلارجدة عن الواليدالبيولوج  

إىل جوفرية تقدمي توصديات على عملها  69/292،44اجلمعية العامة لألمم املتحدة الل نة التح دريية، املنشدأة مبوجب قرار 
على أن  مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، قانو ً  اجلمعية العامة بشدددددأن عناصدددددر مشدددددروع نص صددددد، دويل ملز 

 .2017عن تقدمها احملرز الول هناية عا   اتقريرً إىل اجلمعية العامة رفع ت

 املرر  45 72/249، قررت اجلمعيددددة العددددامددددة لألمم املتحدددددة، يف قرارفددددا 2017كددددانون األول   /يف ديسددددددددددددددمربو  -26
 واست دام  املستدا  يفالتنوع البيولوج  البحري  صونعقد مرمتر حكوم  دويل حول ، 2017 كانون األول  /ديسمرب 24

ا ووفقً . حتت رعاية األمم املتحدة، للنظر يف توصدددددددديات الل نة التح ددددددددريية 46،الوطنيةت املناطق الواقعة خارج نطاق الوال 
ال سددديما واسدددت دام  على مو مسدددتدا ،  حريالتنوع البيولوج  البصدددون : ، يتناول املرمتر احلكوم  الدويل72/249للقرار 

واملوارد الوراثية البحرية، مبا يف ذل، مسدددائل تقاسدددم جمتمعة وبصدددورة كلية؛  الوطنية،ت يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوال 
وتقييم اآلاثر البيئية وبنا   ؛أدوات اةدارة القائمة على املناطق اليت تت دددددددددّمن املناطق احملمية البحريةمثل وتدابري من  ؛املنافع

، للمرة 2019 آب /ملرمتر احلكوم  الدويل، يف دورت  الثالثة يف أغسدددط اوقد تفاوض . القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية
 ".املسودة الصفر"وضع  رئي  املرمتر بوصف  األوىل، على نص 

ويتناول  47.الرابعة ت يف دور املرمتر في  ينظر ل أعد الرئي  مشروع نص منق  التفاق يف إطار اتفاقية قانون البحارو  -27
ومبوجب . مسددددددددائل تقاسددددددددم املنافعيف ذل، البحرية، مبا لوراثية من مشددددددددروع النص املنق  املوارد ا( 13-7املواد )اجلز  الثاين 

موعد ممكن حتددا  ، قررت اجلمعية العامة إرجا  الدورة الرابعة للمرمتر إىل أقرب2020آذار /مارس 11بتاريخ  74/543القرار 
 .اجلمعية العامة

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

الل نة احلكومية الدولية املعنية ابمللكية  2000للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف عا   العامةاجلمعية أنشدددددددددددددأت  -28
جتري الل نة مفاوضدددددات قائمة على النصدددددوص و  48.(الفلكلور)الفنون الشدددددعبية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و 
حلماية املعارف التقليدية والتعبريات الثقافية  ةدولي ةقانونيأو صكوك قانوين دويل لوضع الصيغة النهائية التفاق بشأن ص، 

 .التقليدية واملوارد الوراثية

                                        
43  https://www.un.org/depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm  
 .69/292القرار   44
 .72/249القرار   45
46  https://www.un.org/bbnj  
 .A/CONF.232/2020/3الوثيقة   47
48  https://www.wipo.int/tk/en/igc/ 

https://undocs.org/en/a/conf.232/2020/3
https://www.wipo.int/tk/en/igc/
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العامة للمنظمة العاملية للملكية إىل اجلمعية وافقت الل نة احلكومية الدولية يف دورهتا األربعني على أن حُيال و  -29
شددددروع صدددد، قانوين دويل يتعلق ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ا الرئي  ملأعدّ نص  2019الفكرية لعا  

يف دورهتا احلادية واخلمسددددني و . 2021-2020لفرتة السددددنتني  ، أي الل نة،اوأوصددددت بت ديد واليته املرتبطة ابملوارد الوراثية
والية الل نة احلكومية الدولية واتفقت على خطة اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية جددت ، 2019يف عا  

أو صددددكوك قانوين دويل إعداد صدددد، هبدف إجناز عملها تسددددريع ا لواليتها، وسددددتواصددددل الل نة، وفقً . العمل لفرتة السددددنتني
ت من احلماية املتوازنة ساملتعلقة ابمللكية الفكرية اليت  أو النواتجاملتعلق على طبيعة الناتج  دون احلكم مسبًقا ،قانونية دولية
 49.لموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليديةوالفّعالة ل

 منظمة الصحة العاملية

مجعية املعروفة ابسددم )منظمة الصددحة العاملية يئة اختاذ القرار يف هل، اعتمدت الدورة الرابعة والسددتون 2011يف عا   -30
صددددول تبادل فريوسددددات األنفلونزا واحلو إطار االسددددتعداد ملواجهة حاالت التفشدددد  الوابئ  ملرض األنفلونزا "( الصددددحة العاملية

من احلماية تني األنفلونزا ومتاةطار إىل حتسددددني االسددددتعداد ملواجهة فذا ويهدف  ."لى اللقاحات وتقاسددددم املنافع األخرىع
التوصددددددل إىل النظا  العامل  ملراقبة ومواجهة األنفلونزا التابع ملنظمة الصددددددحة العاملية، هبدف متتني تحسددددددني و ب اوابئيً  هاتفشددددددي

 :من أجلنظا  عادل وشفاف ومنصر وفّعال، على أساس املساواة 

  ةنسان؛يصيب اوابئ   تفش  ميكن أن تردي إىل وفريوسات األنفلونزا األخرى اليت  H5N1فريوس تبادل  (1)

 .اللقاحات وتقاسم املنافع األخرىاحلصول على و  (2)

ميكن أن تردي إىل تفش  وابئ  يصيب اةنسان فريوسات األنفلونزا اليت  تبادلتنسيق منظمة الصحة العاملية  وتتوىل -31
إطار "ويوفر . رصدددددددد األنفلونزا والتصددددددددي هلالالشدددددددبكة العاملية من خالل شدددددددبكة دولية من اتربات الصدددددددحة العامة تسدددددددمى 

االسدددددتعداد ملواجهة حاالت التفشددددد  الوابئ  ملرض األنفلونزا وتبادل فريوسدددددات األنفلونزا واحلصدددددول على اللقاحات وتقاسدددددم 
الشدددبكة إطار لى اللقاحات واملنافع األخرى ضدددمن عصدددول تبادل فريوسدددات األنفلونزا واحللرجعية الشدددرو  امل "املنافع األخرى

التفاق املوحد لنقل املواد ا)ومع كيا ت خارج النظا  ( 1 االتفاق املوحد لنقل املواد)لرتصدددددددد األنفلونزا والتصددددددددي هلا العاملية 
2.)50 

كير ميكن أن األمانة دراسددة لتحليل   ، وافق اجملل  التنفيذي ملنظمة الصددحة العاملية على أن تعدّ 2016يف عا  و  -32
وكان االسددتنتاج الرئيسدد   .لصددحة العامةعلى ااحملتملة التبعات و رضددة مالكائنات امليرثر تنفيذ بروتوكول  غو  على تقاسددم 

( 2) على اسددت ابة الصددحة العامة لألمراض املعدية، مبا يف ذل، األنفلونزا؛تبعات ربوتوكول  غو  لأن ( 1: ")للدراسددة فو
وابةضافة إىل ذل،، 51".بادئ التقاسم العادل واملنصر للمنافعمبلصحة العامة و ابا قدمً دفع لل افرصً التبعات تشمل فذا و 

ابلصحة العامة على الصعيد املتعلقة  رضةللكائنات املمّ  أمهية التشارك يف الوقت املناسب ،مجلة أمورمن بني حدد التقرير، 
ا ألسددددددباب وسدددددديكون على مو متزايد مهمً كان وما يزال   اسددددددت دامهاتقاسددددددم املنافع الناشددددددئة عن أن العامل ، واث كير 

 .بروتوكول  غو وإنفاذ تتعلق ابلصحة العامة ويف ضو  بد  نفاذ 

                                        
 ./18/51WO/GAمن الوثيقة  226لفقرة ا  49
50  Pandemic influenza preparedness framework for the sharing of influenza viruses and access to vaccines and . 2011WHO. 

other benefits. Geneva, Switzerland.  
51  .6, p.Implementation of the Nagoya Protocol and Pathogen Sharing: Public Health Implications. 2017WHO.   

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241503082_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241503082_eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/documents/nagoya-protocol/nagoya-full-study-english.pdf?sfvrsn=ec2ab49d_12&download=true
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، تناولت ملنظمة الصدددحة العاملية لم ل  التنفيذياالجتماع الرابع واألربعني بعد املائة ليف باحثات امل يف أعقابو  -33
واآلاثر الصددددحية إطار االسددددتعداد ملواجهة حاالت التفشدددد  الوابئ  ملرض األنفلونزا ن و الثانية والسددددبع مجعية الصددددحة العاملية

مجلة من بني أن يقو ، الصدددددددددددددحة العاملية  العا  ملنظمةوطلبت اجلمعية من املدير . بروتوكول  غو العامة املرتتبة على تنفيذ 
من الشدددركا  واملرسدددسدددات ذات الصدددلة،  اوغريف األنفلونزا والتصددددي هلا رصددددالشدددبكة العاملية لالعمل مع ( أ: )ابآليت، أمور
والفرص تحددد ت أعمق لل ن من فهمتقدداسددددددددددددددم فريوس األنفلونزا بطريقددة متكّ املتعلقددة بمجع وحتليددل وعرض البيددا ت على 

  الوابئ  ملرض االسدددددددتعداد ملواجهة حاالت التفشددددددد إطارمبوجب الفريوس بتقاسدددددددم  املرتبطةعلى الصدددددددحة العامة التبعات و 
فذا  ثلختفير مميكن قاسددددددددددددددم فريوس األنفلونزا وكير تفيها  أعيق تحديد احلاالت احملددة اليتب، مبا يف ذل، األنفلونزا 
التشدددددددريعات والتدابري التنظيمية القائمة ذات جانب فريوس األنفلونزا من تقاسدددددددم إعداد تقرير عن معاجلة و ( ب)احلاالت؛ 

وابةضددددددافة إىل ذل،،  52.، واالعتبارات الصددددددحية العامة املتعلقة بذل،ذ بروتوكول  غو اليت تنفّ الصددددددلة، مبا يف ذل، تل، 
واملنظمات  لتنوع البيولوج ااتفاقية مع الدول األع دددددددددددا  وأمانة االخنرا  إىل املدير العا  أن يوسدددددددددددع اجلمعية العامة طلبت 

الكائنات تقدمي معلومات عن املمارسددات والرتتيبات احلالية لتقاسددم ل( أ: )دولية ذات الصددلة وأصددحاب املصددلحة املعنينيال
ذل، من  احملتملة للصددددددحة العامة وغريواتج ف ددددددال عن الن ،هاوتقاسددددددم منافععلى املوارد ، وتنفيذ تدابري احلصددددددول املمرضددددددة
 .معية الصحة العامليةالدورة السابعة واألربعني جلتقدمي تقرير إىل لو ( ب) ؛تبعات

ا عن تقاسددددم فريوس وضددددعت منظمة الصددددحة العاملية تقريرً  ،WHA72(12) مجعية الصددددحة العامليةلقرار اسددددت ابة و  -34
 72WHA،54)13(القرار  تنفيذيف سددددياق و  53.املتعلقة ابألنفلونزاالوطنية ا عن التشددددريعات والتدابري التنظيمية األنفلونزا وموجزً 

مارسدددددددات امل( أ: )جلمع معلومات عنمسدددددددًحا منظمة الصدددددددحة العاملية، ابلتشددددددداور مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوج ، أعّدت 
 55.هاوتقاسم منافععلى املوارد تدابري احلصول تنفيذ و ( ب)؛ الكائنات املمرضةوالرتتيبات احلالية لتقاسم 

تشدددددددددددرين الثاين  /نوفمربأ ر و /مايوعقدت يف اليت ان) نيالثالثة والسدددددددددددبعيف دورهتا الصدددددددددددحة العاملية دعت مجعية و  -35
صددددددددول الشددددددددامل إمكانية احلةاتحة  19-كوفيدائحة  جلمن جدول األعمال بشددددددددأن االسددددددددت ابة  3يف إطار البند ( 2020

فّعالة اجليدة واآلمنة والاحليوية األمهية لى مجيع التكنولوجيات واملنت ات الصددددددددددددددحية ع سددددددددددددددن التوقيتاحلو والعادل لل ميع 
أولوية عاملية، واةزالة ك  19-جلائحة كوفيديسورة التكلفة، مبا يف ذل، مكو هتا وسالئفها، اليت يلز  توفرفا يف التصدي املو 

ملنظمة الصدددددحة العاملية  املدير العا أعلن  ،2020تشدددددرين الثاين /ويف نوفمرب 56.السدددددبيلالعاجلة للعقبات غري املربرة يف فذا 
لفريوسددات يف امسددتودع جديد للعينات يف مرفق آمن يف سددويسددرا، لتيسددري التشددارك الطوع  ، وفو "BioHub"عن إنشددا 

 ا بتقرير املدير العا اجملل  التنفيذي علمً خذ أ، 2021الثاين  كانون/يناير ويف 57.واةسراع يف تطوير التدابري الطبية امل ادة
 58.بروتوكول  غو  على الصحة العامةاملرتتبة على تنفيذ التبعات عن  ملنظمة الصحة العاملية

 

                                        
 .72WHA)12(القرار   52
 en/12-72https://www.who.int/influenza/pip/governance/whaميكن االطالع على   53
54  )13(72WHA. 
the-of-implications-health-public-)13(72wha-on-https://www.who.int/publications/m/item/survey-ميددددددكددددددن االطددددددالع عددددددلددددددى   55

nagoya-protocol  
56  en.pdf-73_R1https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A  
57  -the-of-session-th148-at-remarks-opening-s-general-director-general/speeches/detail/who-https://www.who.int/director 

executive-board 
58  EB 148/21. 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(12)-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(13)-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_21-en.pdf
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ميزة السمات املاليت تستوعب  هالى املوارد وتقاسم منافععصول حالتدابري القطرية لل -ارابعً 
 واملعارف التقليدية املرتبطة هباللموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

للتدابري القطرية املتعلقة ابحلصددول مسدد  جرا  جامعة غريفيث يف أسددرتاليا إباألمانة كّلفت ،  اهليئةاسددت ابة لطلب  -36
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ميزة تسددتوعب السددمات املاليت  هاوتقاسددم منافععلى املوارد 

لبحث عن ات ددددمن املسدددد  قد و  59.ابلوصددددول إىل املوارد وتقاسددددم منافعها املعينوفريق اخلربا  لتسددددتعرضدددد  جمموعات العمل 
واث التدابري  يف قواعد بيا ت مجيع البلدان األع دددددددددددا  يف األمم املتحدةعلى املوارد وتقاسدددددددددددم منافعها  تدابري احلصدددددددددددول

لألدبيات كما اشددتمل على اسددتعراض كم  منه   ،  ابلدً  47أو التشددريعية أو مشدداريع القوانني يف /ووالسددياسدداتية اةدارية 
  .الوراثية لألغذية والزراعة واردللمعرب النطاقات اجلغرافية والقطاعات الفرعية ثغرات اجتافات البحوت واللتبنّي 

 يةا لكيفوفو يقد  اسدددتعراضدددً . األدبياتللتشدددريعات والسدددياسدددات و  قاعدياسدددتعراض مكت  يتألر املسددد  من و  -37
تدابريفا رفية حل ا إىل اسدددددددددتنادً هبا التقليدية املرتبطة  واملعارف للموارد الوراثية لألغذية والزراعةلسدددددددددمات املميزة االبلدان تناول 

ذ فذا التدابري يف املمارسة يتنف يةكيفمن   بداًل  هاوتقاسم منافععلى املوارد التشريعية واةدارية والسياساتية اخلاصة ابحلصول 
، هامنافع وتقاسدمعلى املوارد ول إىل تقدمي صدورة كاملة عن مجيع التدابري القطرية املتعلقة ابحلصداملسد  وال يهدف . العملية

إىل تقدمي  من ذل، بداًل ، بل يهدف واحللول املمكنة هلذا التحد تاملت ددددددددمنة التنفيذ والتحد ت  أوضدددددددداعل كما ال حيلّ 
ها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدم منافععلى املوارد  احلصدولتناول هج املتنوعة اليت اختارهتا البلدان يف تصدنير للنُ 

أمثلة قطرية على التدابري اليت تنص صدددددددددراحة على نوع من املعاملة اخلاصدددددددددة  املسددددددددد ويقد  . املرتبطة هبا واملعارف التقليدية
 خاصذات صددددددلة بشددددددكل قد تكون  لكنها عليهاا التدابري اليت ال تنطبق حصددددددرً كما على للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  

 .وتبادهلا ست دامهااب

ها للموارد الوراثية لألغذية وتقاسددددم منافععلى املوارد  يتبع املسدددد  فيكل العناصددددر الرئيسددددية اخلمسددددة لتدابري احلصددددولو  -38
احلصددول على و ( 2)الرتتيبات املرسددسددية؛ ( 1: )العناصددر اخلاصددة ابحلصددول على املوارد وتقاسددم منافعهايف ت اليت حدد والزراعة
املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة لى عصدددددددول احل( 3)واالسدددددددتفادة منها؛ ألغذية والزراعة لالوراثية املوارد 

 .الرصد واالمتثالو ( 5)؛ وما يرتبط هبا من معارف تقليديةاملنافع املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية تقاسم و ( 4)واالستفادة منها؛ 

 املؤسسيةالرتتيبات 

على واحدة عن احلصددددول الوكالة المسددددرولية هنج  ا فوأن النهج املرسددددسدددد  األكثر شدددديوعً املسدددد   تبنّي من خالل -39
ويف أقلية من  .بيئية أو علميةة سلطواحدة ال تصة املوطنية ة الالسلطور دتقو  بيف أحيان كثرية، و . املوارد وتقاسم منافعها

ويف بلدان أخرى، تتقاسدددددددددم  .أو الزراعة/على األغذية والغاابت و  سددددددددداسددددددددداأل فاتركيز سدددددددددلطات هبذا الدور تقو   ،البلدان
 اأو اسدت دامه ةرد الوراثياا لنوع املو تبعً ها وتقاسدم منافععلى املوارد املسدرولية املرسدسدية عن تدابري احلصدول اتلفة  سدلطات
لتنسيق أنشطة احلصول على املوارد آليات عدة سلطات فذا املسروليات  اتتقاسم فيهوقد أنشأت بلدان اتلفة . املقصود

 .أو الل نة الواحدةطة آلية احملمثل ك،  وتقاسم منافعها عرب القطاعات وأصحاب املصلحة

                                        
 . Inf./11-GRAn-CGRFA/WG/921الوثيقة   59
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 واستخدامها ألغذية والزراعةلاحلصول على املوارد الوراثية 

 تلفة من املنواع األو  تلفة املوراثية الوارد امل فئاتبني  هاوتقاسم منافععلى املوارد  العديد من تدابري احلصولميّيز  -40
 .اخيص اتلفة هلاق إجرا ات تر يتعلق ابملوارد، وتطبّ  يف مااملقصودة األنشطة 

 فئات املوارد الوراثية

 يتم اليت  الوراثيةعلى اسدددددددددت دامات املوارد فقط  على املوارد وتقاسدددددددددم منافعها نطبق بعض تدابري احلصدددددددددولي
على االسددددت دامات اجلديدة أو املسددددتمرة البعض اآلخر  نطبقيبينما . برياتدالبعد بد  نفاذ  احلصددددول عليها

 .التدابريليها قبل بد  نفاذ حُيصل عأو  جُتمعملوارد 

 قد و ". نشأاملبلد ال"وتكون وارد فذا املاليت توفر  نالبلداالوراثية على املوارد إمكانيَة احلصول متن   ،عادةيف ال
يف  لها قد طورت الوراثية املوارد عترب أن يُ ا تدابري احلصدددددددول الظروف اليت هبد دّ حتا اتلفة طرقً سددددددد  حدد امل

 .املعين للمورد الوراث " بلد املنشأ"البلد على أن  فذا ترفل  معني يف بلد" خصائص مميزة"

  الوراثية يز بني املوارد ميال على املوارد وتقاسدددددم منافعها كثري من التدابري القطرية املتعلقة ابحلصدددددول اليبدو أن
، مثاًل ا، مبا يف ذل،، هكليها  ، ما يعين ضددددددددمنا أهنا تنطبق علأو القطاع اخلاص القطاع العا اليت حيتفظ فيها 

 .حيتفظ هبا القطاع اخلاصاليت  اةنسالمواد 

  وراثيةالنطاق املوارد منحصددرة من حيث اسددتعرضددت اليت منافعها وتقاسددم على املوارد معظم تدابري احلصددول 
بيولوجية على الوارد املأخرى وتشدمل تدابري . الوراثية خلصدائصدها، أي اسدت دا  املوارد البيولوجية تتناوهلااليت 

املسدددددت دمة ألغراض تل، املوارد اسدددددتبعاد كأحكا  أخرى،  مبوجب نطاق الق نطاق أوسدددددع، لكنها قد ت ددددديّ 
 .االستزراع أو االستهالك

  مبوجب اليت ُتدار وراثية الوارد املبطريقة أو أبخرى  هاوتقاسم منافععلى املوارد معظم تدابري احلصول يستبعد
املوارد فئات كاملة من التدابري سددددددددددددددتثين بعض يو . الدولية ترتيبات خاصددددددددددددددة متعددة األطراف مثل املعافدة

أو املوارد الثروة احليوانية أو  الغاابتأو  األ اكأو  املسدددددددددتأنسدددددددددة، النبااتتاملوارد الوراثية ألنواع  ، مثلالوراثية
 .حلماية امللكية الفكريةالوراثية اخلاضعة 

 املقصودة األنشطة

 أي "اسددددددددددددت دامها"الوراثية جلهة املوارد ها وتقاسددددددددددددم منافععلى املوارد  تتناول تدابري احلصددددددددددددولعادة، يف ال ،
كثريًا   اولذ 60،)...("البيولوج  للموارد الوراثية و  أو التشكيل الكيميائ /لتكوين الوراث  ولالبحث والتطوير "

على املوارد  نطاق التزامات احلصددولخارج اسددت دا  املنت ات الزراعية للبيع أو لالسددتهالك البشددري يقع ما 
على  أو ألن  مسددددتبعد صددددراحة من نطاق تدابري احلصددددولغري مقصددددود " االسددددت دا "ألن  هاوتقاسددددم منافع

 .هامنافع وتقاسماملوارد 

  األعالف /املنت ددات الزراعيددة لألغددذيددةيف حني سدددددددددددددديكون من الصددددددددددددددعددب يف كثري من األحيددان التمييز بني
ري معروف يف يكون غا ما كثريً االسددددددت دا  النهائ  للمنتج   كون)األعالف /واملنت ات الزراعية لغري األغذية

                                        
 .)ج( من بروتوكول  غو 2املادة   60
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التمييز القيا  بذل، إىل  هاوتقاسددم منافععلى املوارد تدابري احلصددول يسددعى بعض ، (مرحلة البحث والتطوير
 .هانلكل مإجرا ات اتلفة قد  وي

  ُتدابري بني البحوت الت ارية وغري الت ارية، بينما ينص بع ها على إجرا ات حمددة يف احلاالت اليز بعض مي
تدابري أنشطة البعض  يستثينو  "الت اري"تعرير موحد لددددددددد لي  فناك و . املقصود ست دا اال اليت يتغري فيها

 ".الت اري"ن خالل تعرير ماةنسال، مثل املرتبطة هبا األنشطة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو 

 ألغراض و  تدابري على إعفا ات أو إجرا ات مبسددددطة ألنشددددطة حمددة، مثل البحوت التصددددنيفيةالنص بعض ي
يف و  األصددلية واجملتمعات احملليةضددمن الشددعوب الوراثية النبات وتبادل املوارد /وأغراض صددحة احليوانالصددون 

 . شبكات البحوتضمن املزارعني واملبادالت  أو بني بينها ما

 إجرا ات الرتخيص

 املوارد الوراثيددة لألغددذيددة والزراعددة واملعددارف  إجرا ات الرتخيص نفسددددددددددددددهددا على يف كثري من البلدددان، تنطبق
تدددابري بينمددا تعك  و . أخرى تقليددديددة ةمعرفددأي مورد وراث  آخر أو كمددا تنطبق على التقليددديددة املرتبطددة هبددا  

ا خاصة يف العديد من البلدان املعافدة الدولية وتت من أحكامً  هاوتقاسم منافعالوراثية على املوارد احلصول 
ملوارد الوراثية ا تدابري ترتيبات خاصدددة لقطاعاتالمن فحسدددب عدد قليل لدى   إالّ أنملوارد الوراثية النباتية، اب

 .الفرعية األخرى زراعةلألغذية وال

 أو /و أو اسددددددت دامها/وقت احلصددددددول على املوارد الوراثية و املسددددددتنريةتدابري املوافقة املسددددددبقة التطلب معظم ي
فقط، أي وقت التحصيل األمر فو اشرتا  التس يل يف بداية  بديال اهن ً فناك غري أن (. تصديرفا)نقلها 

 .عندما تتولد املنافع ابلفعلإال متطلبات تقاسم املنافع تبدأ ال و أو البحث؛ 

 سددددددعى إىل احلصددددددول يُ  شددددددكل إخطار بسدددددديط، حني على مثاًل تدابري على إجرا ات مبسددددددطة، النص بعض ي
أو احليوان أو النبات،  اةنسان،بصحة علقة أو يف حاالت طوارئ متالصون ألغراض  مثاًل  ألغراض حمددة،

نص بعض القوانني يو . أو لألمن الغذائ  يف حالة أخطار هتدد حياة وصحة البشر أو احليوا ت أو النبااتت
على عمليات مسدددار سدددريع لفئات حمددة من املسدددت دمني، مثل السدددكان احملليني واملزارعني ومزارع  التنوع 

 .معات احملليةالشعوب األصلية واجملتمبا يف ذل،  البيولوج ،

 مبا يف ذل،  ،لموارد الوراثيةلدلة بصورة متبا عليهاتفق املشرو  للمعيارية ا ا وأحكامً تدابري شروطً البعض قرر ي
 .للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

  جمموعة كاملة من ، مثاًل الرتاخيص اةطارية اليت تشددمل، جمال جمال غري مسددتكشددر إىل حد كبري فو فناك
التعاون حاالت بعض البلدان تسددددددددددددددم  ابتفاقات إطارية، ما قد ييسددددددددددددددر يف تدابري الغري أن . الوراثيةاملوارد 

 .الطويل األجل، مبا يف ذل، تقاسم املنافع

  املوارد السدددتيعاباجلميع  هنج واحد يناسدددبلي  فناك ف  أن  اسدددت لصدددت من املسددد  النتي ة الرئيسدددية اليت 
فناك حاجة وأن إجرا ات الرتخيص، مبوجب تقليدية لألغذية الزراعة وما يرتبط هبا من معارف  الوراثية النباتية

 .العملية وما إذا كانت اخليارات ختتلر عرب القطاعات الفرعيةأتثرياهتا من البحوت لتحديد د يمز إجرا  إىل 
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 واستخدامهالألغذية والزراعة املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية حلصول على ا

احلصددددددول على املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة تدابري يف كثري من األحيان تتعامل بينما  -41
تنطبق تدابري بعض اللمتطلبات أو اعتبارات حمددة املسدددددد  ، حدد تعاملها مع املوارد الوراثيةشددددددبي  بواسددددددت دامها على مو 

 :فريد على املعارف التقليديةبشكل 
 

  حتديد نطاق املعارف التقليدية؛ هج نُ يتعلق ب يف مامنافعها على املوارد وتقاسددددددددددددددم ختتلر تدابري احلصددددددددددددددول
واملوارد البيولوجية واملعارف  الوراثيةابملوارد  قد تكون املعارف التقليدية مرتبطة على نطاق واسددددددددددددددعفمثال، 

 .املعارففذا على املعارف التقليدية تعرير للقائمني  تدابريالبعض تي  يو . اةيكولوجية

  ُلمعارف التقليديةاحلامل الصحي  ليتعلق بكيفية حتديد  يف مااتلفة  جفناك هن. 

 املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد تدابري إجرا ات حمددة على املعارف التقليدية، مبا يف ذل، الطبق بعض ي
 .الوراثية لألغذية والزراعة

  إجرا ات إشددددددددراك السددددددددكان األصددددددددليني واجملتمعات احمللية يف من  إمكانية احلصددددددددول على املعارف التقليدية
 .قيد التطويرالبلدان  يف العديد منف  ما تزال و . متنوعةابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة املرتبطة 

  احملل  والوطين والدويل اليت تفسددددددددددر على املسددددددددددتو ت  التوجيهيةاخلطو  /عدد متزايد من الربوتوكوالتفناك
 .معب املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية يف سياق ثقايف

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع

يتعلق بنطاق وتصدميم التزامات تقاسدم املنافع  يف ماا ا كبريً تباينً  هاوتقاسدم منافععلى املوارد تتباين تدابري احلصدول  -42
الطابع ، ومسددتوى بصددورة متبادلة ملسددائل املتفق عليهااوصددل إىل تةجرا ات املتوخاة للابو  التقليديةموارد الوراثية واملعارف لل

  :املطلوب لالتفاقالر   
 

 حتديد طرائق تقاسم املنافع على أساس كل حالة على أمر لسلطات الوطنية املت صصة لتدابري الرتك بعض ي
تطلبات ملأدىن  احتدد حدً  إهنامن حيث  أكثر تقريريةتدابري أخرى فناك و . صدددولحدة ك ز  من تصدددري  احل

 .تقاسم املنافع

   نص تدابري ت؛ و مثال املزارعنيكتدابري من التزامات تقاسددم املنافع فئات معينة من املسددت دمني،  البعض يعف
 . ألغذية والزراعةلالوراثية  داملوار بحوت لأخرى على تبسيط إجرا ات تقاسم املنافع 

  مبا يف ذل، ف ددددددلى توجيهية وممارسدددددداتخطو  تعاقدية منوذجية ومدو ت سددددددلوك و شددددددرو  ُوضددددددعت ،
للنبااتت تل، اليت ، ال سددددددددديما للموارد الوراثية لألغذية والزراعة متنوعةتقاسدددددددددم املنافع، لقطاعات فرعية ل

 .ةوالكائنات الدقيق

 واملعددارف حددالددة املوارد الوراثيددة لألغددذيددة والزراعددة يف  امنوذجيددً تدددابري احلدداالت اليت قددد تنشدددددددددددددددأ التندداول بعض ي
حتديد املسددددددددددددتفيدين بوضددددددددددددول أو عندما يكون فناك فيها ال ميكن احلاالت اليت  التقليدية املرتبطة هبا، مثاًل 

 هامنافع املوارد وتقاسمعلى  يتعلق ابلتزامات احلصول يف مايتناول دور الوسطا  وال  .العديد من املستفيدين
 .غري عدد قليل من التدابري



CGRFA/WG-AnGR-11/21/6 16 

 

 لموارد الوراثية لألغذية والزراعةلتقاسددددددددم املنافع ابلتحديد بخاصددددددددة تدابري عادة على قواعد بينما ال تنص ال ،
املوجهة  البحوت: مثل، من لألغذية والزراعة متعلقة ابملوارد الوراثية" غري نقدية"صدددراحة فوائد ها بع دددحيدد 
لألغذية والزراعة وتبادل املوارد الوراثية  ،والتدريب، املعيشدددددة سدددددبل  وأمن الصدددددحواألمن الغذائ  من األمو 

أن يت ذ ا وميكن أي دددً . سدددبل املعيشدددةأو األغذية حفاظ على نظم للبينها  يف مااجملتمعات احمللية أو ضدددمن 
 .تعاون وشراكاتحاالت تقاسم املنافع شكل 

   الوراثيةيتعلق ابملوارد  يف مامل توضع آلية متعددة األطراف لتقاسم املنافع  ،املتعدد األطرافنظا  الابستثنا .
مبوجب بروتوكول  طرق القيا  بذل،إىل لتقاسددددددددددددددم املنافع و آلية  فناك مباحثات جارية بشددددددددددددددأن احلاجة إىلو 

 61. غو 

 الرصد والمتثال

". الوراثية دا  املوارد اسدددت"إىل رصدددد وتعزيز شدددفافية  هاوتقاسدددم منافععلى املوارد تدابري احلصدددول عادة هتدف  -43
شدددهادات  صددددروتُ . ابلوضدددع القانوين للموارد الوراثيةتتعلق أنشدددئ ما يسدددمى بنقا  تفتيش جلمع أو تلق  معلومات قد و 

يف البلد افعها على املوارد وتقاسددددددددم منلحصددددددددول املتبعة ل ا للتدابري احملليةوفقً صددددددددول على املوارد الوراثية احلامتثال ةثبات 
 :هاالذي قدم

 
 مباشددددرة ببحث وتطوير وتسددددويق تتعلق نقا  تفتيش بع ددددها دى لنواع نقا  التفتيش بني البلدان، فختتلر أ

 .، مبا يف ذل، املرسسات الزراعية واحلراجية ومرسسات املكافحة البيولوجيةلألغذية والزراعة املوارد الوراثية

  ضمن واملعارف التقليدية املست دمة الوراثية ا من البلدان أن تكون املوارد دابري يف عدد قليل نسبيً التتتطلب
قد بصدددددورة متبادلة وأن الشدددددرو  املتفق عليها  املسدددددتنريةا للموافقة املسدددددبقة عليها وفقً  مت احلصدددددولوال هتا قد 
 . اآلخرطرف اليت وضعها الاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها  تتطلب  تدابريا ا ملوفقً وضعت، 

 اتالستنتاج

ضدددددددمن أطرفا اخلاصدددددددة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة السدددددددمات املميزة  لدى البلدان جمال واسدددددددع السدددددددتيعاب -44
الوراثية لألغذية تدابري احلصددددددول على املوارد وتنسدددددديق وتبسدددددديط  ميكن تصددددددميمإذ  ،على املوارد وتقاسددددددم منافعهاابحلصددددددول 
وأمهيتهما  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبافذا بطريقة تعك  خصائص واملعارف التقليدية املرتبطة هبا والزراعة 

اتلفة على حصدددددددول على املوارد وتقاسدددددددم منافعها تدابري دل وت .املعينبلد يف اللبحث والتطوير تها لم ماللألمن الغذائ  و 
ب رورة على البحث والتطوير الزراع  و ذل، اليت قد ترتتب على لتبعات واةداريني ابواضع  السياسات لدى وع  ال دة ز 

ال يزال غري أن  .  ر البحث والتطوير الزراعوتيسدددددددّ لألغذية والزراعة لموارد الوراثية السدددددددمات املميزة ل تدابريأن تسدددددددتوعب ال
لموارد الوراثية واملعارف التقليدية سمات املميزة لفناك جمال لتكيير مقايي  احلصول وتقاسم املنافع على مو أف ل مع ال

وضددددع وتنفيذ تدابري احلصددددول على املوارد وتقاسددددم "احلصددددول عل املوارد وتقاسددددم منافعها وكما ورد يف عناصددددر . املرتبطة هبا
  ."اال يزال مستمرً منافعها عمل 
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 هاوتقاسدددددم منافععلى املوارد  لحصدددددوللميكن أن يكون جتميع اآلليات التنظيمية املسدددددت دمة يف التدابري القطرية و  -45
واضددددددددددددددع  مبثابة جمموعة أدوات ل واملعارف التقليدية املرتبطة هبالألغذية والزراعة لموارد الوراثية ملعاجلة السددددددددددددددمات احملددة ل

، ملموسةحمددة قطرية أبمثلة على املوارد وتقاسم منافعها عناصر احلصول  وميكن استكمال. القرارات ذي متالسياسات و 
شددد أن يسددرت وميكن . تنفيذ فذا اآللياتمن اليت تسددت لصددها البلدان دروس لابومع اكتسدداب البلدان للمزيد من اخلربات، 

املوارد الوراثية صدددددددددون اسدددددددددت دا  و على على املوارد وتقاسدددددددددم منافعها احلصدددددددددول ذا الت ارب تقرير مقبل عن آاثر تدابري هب
 .اومنصفً  عاداًل ا تقا ً تقاسم املنافع على و  املرتبطة هبا واملعارف التقليديةلألغذية والزراعة 

 

 ألعمال املقبلة احملتملةا -اخامسً 

املوارد على  تدابري احلصددددددول فهم أف ددددددل لكيفية اسددددددتيعابحتقيق  ابجتاامة اخطوة أوىل لكنها فسدددددد  امليشددددددكل  -46
أو القطاعات الفرعية لألغذية والزراعة لموارد الوراثية السددددمات املميزة ل بعضَ ، اصددددراحة أو ضددددمنً ، احلالية هامنافع وتقاسددددم

املعددارف و لألغددذيددة والزراعددة لتدددابري وأثرفددا على اسددددددددددددددت دددا  وتبددادل املوارد الوراثيددة لغري أندد  ال يتندداول التنفيددذ الفعل  ، هلددا
وأثرفا على احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها حتليل التنفيذ الفعل  لتدابري يف خطوة اثنية وميكن . التقليدية املرتبطة هبا
لتحديد وذل،  ،تقاسددم املنافععلى و املرتبطة هبا املعارف التقليدية و لألغذية والزراعة املوارد الوراثية صددون اسددت دا  وتبادل و 

واملعارف لألغذية والزراعة ألثر اةجيايب الشامل على است دا  املوارد الوراثية نافع ذات ااملوتقاسم على املوارد هُنج احلصول 
 . التقاسم العادل واملنصر للمنافع الناشئة عنهاعلى و املرتبطة هبا التقليدية 

، اليت اسدددددتكملتها يف هاوتقاسدددددم منافععلى املوارد تطوير عناصدددددر احلصدددددول فا لوموارد وقتها اهليئةاسدددددتثمرت وقد  -47
ذل، عناصددددددر واملشدددددداورات امل تلفة، مبا يف التطوير ا كان من شددددددأن ولرمب. "املالحظات التفسددددددريية"دورهتا األخرية إبضددددددافة 

ابلتعاون مع أمانيت اتفاقية التنوع البيولوج   2018العمل الدولية اليت عقدت يف عا   للهيئة وحلقةالتابعة جمموعات العمل 
السدددتفادة من املوارد الوراثية يف ا هاوتقاسدددم منافعاملوارد على احلصدددول مهية ألاملتنام  يف الوع  اةسدددها  دولية، واملعافدة ال

يف عناصددددددر الميكن إجرا  تقييم ملدى فائدة  اولذ. عك  فذا الوع يال ما زال تدابري الالعديد من إال أن ، لألغذية والزراعة
حتديد  ، هبدفلموارد الوراثيةكما تنطبق على القطاعات الفرعية لاحلصدول على املوارد وتقاسدم منافعها  وضدع وتنفيذ تدابري 

مدخالت من األع دددا  واملراقبني، مبا يف ذل، كهذا جز  من تقييم   أن يت دددمنوينبغ  . ال دددعرمواطن الثغرات و ومعاجلة 
رت فيها حاالت حمددة عن  لألغذية اسددددددت دا  املوارد الوراثية أو أعاقت ها وتقاسددددددم منافععلى املوارد تدابري احلصددددددول يسددددددّ

  .ملعارف التقليدية املرتبطة هباواوالزراعة 

 

 ةاملطلوب اتالتوجيه -اسادسً 

 :يف مجاعة العملقد ترغب  -48
 

 ؛والزراعةلألغذية لموارد الوراثية ل هاوتقاسم منافععلى املوارد حلصول يتعلق اب يف مااهليئة اةشادة بعمل  (1)

 حلصددددددددددددددول على املوارد الوراثيةتتعلق اباتفاقات وصددددددددددددددكوك دولية أخرى مبوجب ابلتطورات األخذ علًما و  (2)
 ؛ ب االزدواجية يف العمل وضمان االتساقانتجاوالتأكيد على ضرورة  وتقاسم منافعها
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اليت تسددتوعب السددمات لتدابري القطرية للحصددول على املوارد وتقاسددم منافعها امسدد  مشددروع اسددتعراض و  (3)
يف  اوتقددمي توجيد  يف جمدال خربهتد ااملميزة للموارد الوراثيدة لألغدذيدة والزراعدة واملعدارف التقليدديدة املرتبطدة هبد

 .ملس ذا االصيغة النهائية هليتعلق بوضع  ما

 :األمانةيف التوصية أبن تطلب اهليئة من  مجاعة العملترغب قد و  -49
 

تقدمي إشدددددارات إىل أمثلة حمددة لتدابري قطرية ب املوارد وتقاسدددددم منافعهاعلى اسدددددتكمال عناصدددددر احلصدددددول  (1)
، ك  املعارف التقليدية املرتبطة هباأو /ولألغذية والزراعة للموارد الوراثية السددددددددددددددمات املميزة  تسددددددددددددددتوعب

 يف دورهتا العادية التاسعة عشرة؛هليئة واجمموعات العمل و  يستعرضها األع ا  املعنيون

 هاللحصول على املوارد وتقاسم منافععن تطبيق التدابري القطرية تقرير إعداد ا إىل استبيان قطري، استنادً  (2)
املت ذة تدابري أتثريات اليف املمارسدددددة العملية، بغية حتديد لموارد الوراثية لامل تلفة على القطاعات الفرعية 

وعلى  واملعارف التقليدية املرتبطة هبالموارد الوراثية القطاعات الفرعية امل تلفة لصدددددددددون سدددددددددت دا  و على ا
  ؛لمنافعالعادل واملنصر لتقاسم ال

احلصددول  على وضددع وتنفيذ تدابري هاوتقاسددم منافععلى املوارد إعداد تقييم ملدى فائدة عناصددر احلصددول و  (3)
حتديد هبدف لموارد الوراثية لامل تلفة ق على القطاعات الفرعية طبّ تُ كما ،  على املوارد وتقاسددددددددددددددم منافعها

  .لتنظر فيها جمموعات العمل واهليئة والتوصية أبنشطة. الثغرات ومواطن ال عرومعاجلة 

على املوارد  بشدددددددددددأن احلصدددددددددددولاهليئة يتعلق بعمل  يف ماأي توصددددددددددديات أخرى تقدمي يف  مجاعة العملقد ترغب و  -50
 . املرتبطة هباللموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية  هاوتقاسم منافع


