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ويرجى من السادة . ى البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة عل  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 من جدول األعمال املؤقت 2 البند

 جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية

 باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 وتقاسم منافعها

 الدورة األوىل

 2112أيلول /سبتمرب 11-11 -، النرويج، (سفالربد)لوجنريباين 

 واجلدول الزمين املؤقت املؤقترشرو  املجدول األعمال 

 
 

 رالرئيس واملقر( نواب)انتخاب الرئيس ونائب  -1

 

ىل اختصاصات جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة استنادًا إ 

خب جمموعة العمل يف مستهّل ، تنت(CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.2الوثيقة ( )جمموعة العمل)وتقاسم منافعها 

ويرتأس الرئيس، أو نائبه يف . دورتها رئيسًا هلا ونائبًا واحدًا أو أكثر للرئيس من بني ممثلي األعضاء يف جمموعة العمل

وترد قائمة باألعضاء يف جمموعة . سري عملهايحال غيابه، اجتماع جمموعة العمل وميارس أية وظائف أخرى الزمة لت

األعضاء يف جمموعة العمل الفنية املخصصة املعنية باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية قة بعنوان العمل يف الوثي

 (.CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.3)والزراعة وتقاسم منافعها 
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 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2

 

وتتضّمن  (.CGRFA-WG-ABS/1/12/1) جدول األعمال املؤقتيرد جدول األعمال املؤقت يف الوثيقة بعنوان  

 .هذه الوثيقة جدول األعمال املشروح املؤقت واجلدول الزمين املؤقت لكي تنظر فيهما جمموعة العمل

 

 السمات املمّيزة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة -1

 

التابعة هلا تاريخ حافل من التعاطي مع قضايا ( اهليئة) إّن للفاو وهليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

د ومن احملطات البارزة التعّه. احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها

 1003من سنة  والذي أصبح اعتبارًا 3891الدولي بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الصادر يف سنة 

 .املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

  أوصت اهليئة بأن تساهم الفاو واهليئة يف االضطالع مبزيد من العمل يف جمال احلصول على 1002يف سنة ،

اع الزراعي ومبا يراعي املوارد وتقاسم منافعها حرصًا على املضي قدمًا باجتاه مؤازرة االحتياجات اخلاصة للقط

1.خمتلف مكونات التنوع البيولوجي اليت تهّم األغذية والزراعة
 

 

  احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف ما يتعلق مبختلف ، وافقت اهليئة على أهمية النظر يف 1002يف سنة

يف هذا امليدان يف صدارة  مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وقررت أّنه من الضروري أن يكون العمل

يف الرتتيبات والسياسات اخلاصة  1008وعليه، فقد نظرت اهليئة يف سنة  2.برنامج عملها املتعدد السنوات

وتناولت، من خالل مؤمتر الفاو، املفاوضات  3باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

ودعا مؤمتر الفاو، من خالل القرار رقم . ول على املوارد وتقاسم منافعهااليت كانت جارية يف حينه بشأن احلص

، املفاوضني إىل مراعاة الطبيعة اخلاصة للتنوع البيولوجي، ال سيما املوارد الوراثية لألغذية 39/1008

 4.حلواًل مميزة تطّلبوالزراعة، ومساتها املمّيزة واملشاكل اليت ت
 

 

                                                      
1
 .CGRFA-10/04/REPمن الوثيقة  27الفقرة   

2
 .CGRFA-11/07/Reportمن الوثيقة  23الفقرة   

3
  Background Study Paper No. 42: Framework study on food security and access and benefit-sharing for 

genetic resources for food and agriculture Background Study Paper No. 43: The use and exchange of animal 

genetic resources for food and agriculture; Background Study Paper No. 44: The use and exchange of forest 

genetic resources for food and agriculture; Background Study Paper No.45: The use and exchange of aquatic 

genetic resources for food and agriculture; Background Study Paper No. 46: The use and exchange of microbial 

genetic resources for food and agriculture; Background Study Paper No. 47: The use and exchange of 

biological control agents for food and agriculture; Background Study Paper No. 48: The impact of climate 

change on countries’ interdependence on genetic resources for food and agriculture; Background Study Paper 

No. 49: Trends in intellectual property rights relating to genetic resources for food and agriculture. 
4
 .C 2009/REPمن الوثيقة  21الفقرة   
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  لمًا باعتماد بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم ، أحاطت اهليئة ع1033يف سنة

ودعت  5(.بروتوكول ناغويا)العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي 

ملوارد وتقاسم البلدان لدى وضع التدابري التشريعية واإلدارية واملتصلة بالسياسات اخلاصة باحلصول على ا

منافعها، وتطبيقها إىل النظر يف أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة والدور اخلاص الذي تؤديه بالنسبة إىل 

وأنشأت اهليئة أيضًا جمموعة العمل اليت تقوم، طبقًا الختصاصاتها، جبملة أمور من بينها  6.األمن الغذائي

والقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واليت تتطّلب  تالقطاعا فحتديد السمات املمّيزة ملختل

 . حلواًل ممّيزة

 

ما مّت حتديدها بدرجة أكرب ورغم اإلقرار منذ مدة طويلة بالسمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، قّل 

( CGRFA/WG-ABS-1/12/3)ثية لألغذية والزراعة وتسعى الوثيقة بعنوان السمات املمّيزة للموارد الورا. من التفصيل

إىل مساعدة جمموعة العمل يف حتديد السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تتطّلب حلواًل ممّيزة 

 واستنادًا إىل حتليل أمناط االستخدام والتبادل يف خمتلف القطاعات الفرعية. للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 اختاذلألغذية والزراعة، تتضّمن الوثيقة قائمة بعشرين مسة ممّيزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة قد تكون مفيدة عند 

وقد ُأعّدت هذه القائمة بعد مشاورات واسعة النطاق . لحصول على املوارد وتقاسم منافعها املالئمة لتلك املواردلتدابري 

1008وثائق دراسة أساسية ُعرضت يف سنة  بني أصحاب املصلحة بغرض إعداد
ويف سياق حوار متخصص بني  7

مصلحة متعددين حول احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها، علمًا أّن هذا احلوار  بأصحا

8.وُرفع تقرير عنه إىل الدورة األخرية للهيئة 1030كانت قد أطلقته أمانة اهليئة يف سنة 
 

 

اخليارات املتاحة لتوجيه البلدان ومساعدتها، عند الطلب، يف اختاذ تدابري ترشريعية وإدارية ومتصلة  -4

 بالسياسات

 

طلبت اهليئة إىل جمموعة العمل وضع خيارات لتوجيه البلدان ومساعدتها، عند طلبها، يف اختاذ تدابري  

 .زة للموارد الوراثية لألغذية والزراعةتشريعية وإدارية ومتصلة بالسياسات تراعى فيها السمات املمّي

 

اخليارات املتاحة لتوجيه البلدان ومساعدتها يف اختاذ تدابري تشريعية وإدارية ومتصلة وحتتوي الوثيقة بعنوان  

إما  ايف توصية اهليئة باعتماده لجمموعة العم بعلى خيارات قد ترغ( CGRFA/WG-ABS-1/12/4) بالسياسات

غط املباشر من أجل توجيه البلدان ومساعدتها، عند الطلب، يف اختاذ تدابري للحصول على املوارد لتقديم الدعم أو للض

وتربط الوثيقة بني املهمة املوكلة إىل جمموعة العمل واألطر الدولية . الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

                                                      
5
 .CGRFA-13/11/Reportمن الوثيقة  72الفقرة   

6
 .CGRFA-13/11/Reportمن الوثيقة  79الفقرة   

7
 .أعاله 7إىل  1شي من انظر احلوا  

8
  Background Study Paper No. 59: Access and Benefit-sharing for Genetic Resources for Food and Agriculture 

– Current Use and Exchange Practices, Commonalities, Differences and User Comunity Needs – Report from a 

Multi-stakeholder Expert Dialogue. 
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م منافعها، مع الرتكيز بنوع خاص على بروتوكول ناغويا وعلى املوجودة حاليًا واملتعلقة باحلصول على املوارد وتقاس

ات وتعرض الوثيقة جمموعة خيار. اجلهود العاملية اجلارية لوضع أطر خاصة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

بنود تعاقدية التوعية وتبادل املعلومات؛ بناء القدرات وتقديم املساعدة الفنية؛ : لتوجيه البلدان ومساعدتها وهي حتديدًا

أو /منوذجية بالنسبة إىل الشروط املتفق عليها من قبل الطرفني؛ مدونات سلوك وخطوط توجيهية وأفضل املمارسات و

توجيهية طوعية للتعاطي مع التدابري التشريعية واإلدارية واملتصلة  بأصحاب املصلحة؛ خطوط املعايري اخلاصة

بالسياسات اخلاصة باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛ واتفاقية دولية متخصصة للحصول 

 .على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 

احة ملساعدة البلدان يف اختاذ تدابري للحصول على املوارد الوراثية لألغذية ومثة ترابط بني اخليارات املت 

وقد ترغب جمموعة العمل، لدى إسداء املشورة للهيئة حول اخليارات املتاحة لتوجيه البلدان . والزراعة وتقاسم منافعها

افعها، مراعاة األساليب اليت ميكن ومساعدتها يف وضع أطر للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم من

من جدول  7من خالهلا معاجلة موضوع احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها كما يرد يف البند 

 . األعمال

 

 للتعاطي مع احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها الطرق املمكنة -5

 

ل، حسب االقتضاء، األساليب املمكنة ملعاجلة مسألة احلصول على إىل جمموعة العمل أن حتّلطلبت اهليئة  

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها مع مراعاة خمتلف اخليارات، مبا فيها تلك املعروضة يف بروتوكول 

 .ناغويا

 

 نوالزراعة وإىل اخلربة املكتسبة والعرب املستفادة م واستنادًا إىل السمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية 

الرتتيبات املوجودة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها واليت اختذها بعض أصحاب املصلحة يف قطاعات فرعية 

 الطرق املمكنة للتعاطي مع احلصول على املوارد الوراثية لألغذيةخمتلفة لألغذية والزراعة، حتدد الوثيقة بعنوان 

من املمكن تطوير اليت املسائل اليت توجد بالنسبة إليها أو ( CGRFA/WG-ABS-1/12/5) والزراعة وتقاسم منافعها

وأساليب خاصة بالتدابري التشريعية واإلدارية واخلاصة بسياسات احلصول على املوارد الوراثية لألغذية  اتمقارب

دراسة هذه املقاربات واألساليب عند إسداء املشورة للهيئة حول وقد ترغب جمموعة العمل يف . والزراعة وتقاسم منافعها

اختاذ تدابري تشريعية وإدارية ومتعلقة بسياسات احلصول على املوارد الوراثية اخليارات املتاحة ملساعدة البلدان يف 

 .م منافعهاسلألغذية والزراعة وتقا

 

 أعمالما يستجد من  -6

 

 اعتماد التقرير -7
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 املؤقت الزميندول اجل

 

 الزمان
البند من جدول 

 األعمال
 وثائق العمل العنوان

 2112 أيلول/سبتمرب 11 الثالثاء،

 الفرتة الصباحية

11:11-11:11 

 

   افتتاح الدورة 

  الرئيس واملقرر( نواب)انتخاب الرئيس ونائب  1

 CGRFA-WG-ABS-1/12/1 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 2

CGRFA-WG-ABS-1/12/2 

 2112 أيلول/سبتمرب 11 الثالثاء،

 فرتة بعد الظهر

السمات املمّيزة ملختلف القطاعات والقطاعات  1 15:11-11:11

 الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

CGRFA-WG-ABS-1/12/3 

 2112 أيلول/سبتمرب 12 األربعاء،

 الفرتة الصباحية

يه البلدان ومساعدتها، اخليارات املتاحة لتوج 4 11:11-11:11

عند الطلب، يف اختاذ تدابري تشريعية وإدارية 

  ومتصلة بالسياسات

CGRFA-WG-ABS-1/12/4 

 2112 أيلول/سبتمرب 12 األربعاء،

 فرتة بعد الظهر

الطرق املمكنة للتعاطي مع احلصول على املوارد  5 15:11-11:11

  الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA-WG-ABS-1/12/5 

  ما يستجد من أعمال 6

 2112 أيلول/سبتمرب 11 اخلميس،

 فرتة بعد الظهر

  اعتماد التقرير 7 15:11-11:11

 


