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 المقدمة - أوالً 
  
ة المعنيّ مخصصة الفنية العمل ال مجموعة خّولت الھيئة في دورتھا العادية الثالثة عشرة   -1
  :، ما يلي)العمل مجموعة(ا الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعھب

على الموارد وتقاسم تحليل، حسب االقتضاء، الطرق الممكنة لمعالجة مسألة الحصول 
منافعھا بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مع األخذ بعين االعتبار المجموعة 

   .الكاملة من الخيارات، بما في ذلك تلك الواردة في بروتوكول ناغويا
  
والخبرة المكتسبة  1الوراثية لألغذية والزراعةوثيقة المالمح المميزة للموارد وعلى أساس    -2

التي وضعتھا بعض  ھامنافعل على الموارد الوراثية وتقاسم والدروس المستقاة من ترتيبات الحصو
تحديد  ، تھدف ھذه الوثيقة إلى 2والزراعة غذيةالجھات المعنيّة في مختلف القطاعات الفرعية لأل

تدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسية بشأن الحصول على لل وصيغ طرقالمسائل التي لھا 
 أو التي يمكن في إطارھا تطوير النھج والطرق ،وتقاسم منافعھاالوراثية لألغذية والزراعة الموارد 
استعراض الخيارات  عند والطرقفي ھذه النھج  النظرالعمل في  مجموعةقد ترغب و. الالزمة

بشأن الحصول على الموارد  تدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسيةلا لمساعدة البلدان في تطوير
  .الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعھا

 
 ً   للحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  المتاحة والطرقالنھج  - ثانيا

  وتقاسم منافعھا
  
قد ) 1الجدول أنظر ( لألغذية والزراعةلموارد الوراثية المميزة ل المالمحفي حين أّن بعض    -3

لقطاعات الحلول المتاحة عن  مختلفةللحصول عليھا وتقاسم منافعھا  ال تتطلب بالضرورة حلوالً 
يمكن  )أو مجموعة منفردة(أخرى للموارد الوراثية، يرّكز ھذا القسم على مزايا الموارد التي 

النھج أو الطرق  المالمح من منظوروينظر إلى بعض ھذه . اعتبارھا دعوة إليجاد حلول خاصة
  .التشريعية أو اإلدارية أو السياسية المحددة

 
 النھج – ألف

 
على أساس ة وتقاسم منافعھا مقابل ترتيبات لحصول على الموارد الوراثيترتيبات مّوحدة ل

 كل حالة 
 
روتوكول ناغويا بشأن الحصول على باتفاقية التنّوع البيولوجي و كل منأّن في حين    -4

الملحق باتفاقية التنوع  الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا
المعاھدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ، من جھة و)البروتوكول(البيولوجي 

الحصول على الموارد  تحديدصراحةً بسلطة الحكومات في  تعترفة أخرى، من جھ) المعاھدة(
بأّن ھذه السلطة تنبثق من الحقوق السيادية للدول على مواردھا ومجال اختصاصھا،  فيالوراثية 

 .نھجين تنظيميين مختلفين الحكومات إلى اعتمادالطبيعية، تميل ھذه 
  
لنظام المتعدد األطراف المتعلق بالحصول على المواد الوراثية وتقاسم منافعھا ا في إطارو   -5

وتقاسم  النباتية، ينبغي لألطراف المتعاقدة إتاحة بعض الموارد الوراثية بموجب المعاھدة الُمنشأ
للمعاھدة التفاق الموحد لنقل المواد لالمنافع المتاحة من ھذه المواد على أساس شروط موّحدة، وفقاً 

                                                      
1  CGRFA/WG-ABS-1/12/3. 
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وبالتالي فإّن الحصول على الموارد . الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
. اً للتفاوض على أساس كل حالةحوفقاً للنظام المتعدد األطراف ليس مطرو ھاالوراثية وتقاسم منافع

بدالً من . بين األطراف المعنيّة يتم تقاسمھا كما أّن المزايا النقدية الناجمة عن االتفاق الموّحد ال
أنشئ لتجميع الموارد المالية ) صندوق تقاسم المعارف(ذلك، تودع في صندوق استئماني 

جميع البلدان واستخدامھا في المقام األول، مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى المزارعين في 
تقوم بصون الموارد  يل والتتحوّ تھا بمرحلة اتمر اقتصاد يالبلدان النامية والبلدان الت يوالسيما ف

 .3الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامھا على نحو مستدام
 

                                                      
 .3-13 المعاھدة، المادة  3
4  CGRFA/WG-ABS-1/12/3. 

4للموارد الوراثية لألغذية والزراعةالمالمح المميّزة: 1الجدول

ف  دور  -أل
ة  وارد الوراثي الم
لألغذية والزراعة 

ي  ق ف ن تحقي األم
الغذائي

تشكل الموارد الوراثية لألغذية والزراعة جزءا ال يتجّزأ من أنظمة اإلنتاج الزراعي  1-ألف 
ة في والغذائي وھي تؤدي دوراً أساسياً  تدامة لقطاع األغذي ة المس تحقيق األمن الغذائي والتنمي

.والزراعة
ات  2-ألف  ات والجرثومي ات والالفقري ات والحيوان ة للنبات وارد الوراثي كل الم بكة تش ش

 .مترابطة من التنّوع الوراثي في النظم اإليكولوجية الزراعية
اء دور اإلدارة -ب

 البشرية
ار  1-باء  ا بالنشاط البشري ويمكن اعتب ا وثيق رتبط ارتباط ة م وجود معظم الموارد الوراثي

 .الكثير منھا على أنّھا أشكال معّدلة بشرياً من التنّوع البيولوجي
ة وتطوّ يعتمد 2-باء  وارد الوراثي د من الم دخل البشري صون العدي ى الت ا عل تمر، رھ المس

اظ ويشكل استخدامھا بشكل  ة لضمان الحف يلة ھام اج وس تدام في البحث والتطوير واإلنت مس
.عليھا

يم ادل -ج التب
اد  دولي واالعتم ال

 المتبادل

ات من الناحية التاريخية، جرى تبادل الموارد الوراثية على  1-جيم  نطاق واسع بين المجتمع
وراثي  ّوع ال ن التن ر م زء كبي زمن، وج ن ال ة م رات طويل دى فت ى م اطق عل دان والمن والبل

 .المستخدم اليوم في األغذية والزراعة من أصل غريب
في ما يتعلق بالموارد الوراثية وھي تعمل بصفتھا على بعضھا البعضتعتمد البلدان 2-جيم 

 .مقّدمة لبعض الموارد الوراثية ومتلقيّة لموارد أخرى
رّجح أن  3-جيم  يؤدي التبادل الدولي للموارد الوراثية دورا حاسما في أداء القطاع، ومن الم

 .تزداد أھميته في ضوء تغيّر المناخ والتقّدم التكنولوجي
 ةعطبي-دال

 عمليّة االبتكار
ة  1-دال  ة قائم ة تدريجيّ الموارد الوراثي ق ب ا يتعل ي م ار ف ة االبتك عادة ما تكون طبيعة عمليّ

 .على مساھمات من عّدة أشخاص في أماكن مختلفة وفي أوقات متباينة
ى أساس مساھمات  2-دال  معظم المنتجات لم تتطور انطالقا من مورد وراثي واحد، بل عل

 .بشرية مختلفة في مراحل متباينة من عملية االبتكارمن موارد
يمكن استخدام معظم المنتجات المطّورة باستخدام الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  3-دال 

زّودي  ين م ة الفصل الواضح ب ا يصّعب عمليّ كموارد وراثية لمواصلة البحث والتطوير، مم
.الموارد والذين يتلقّونھا

ة يصل 4-دال  وارد بيولوجي العديد من المنتجات الزراعية السوق بشكل يمكن استخدامه كم
.وموارد وراثية

اء ات -ھ الجھ
ملك الموارد ت التي

الجھات الوراثية و
 ستخدمھات تيال

ة وتستخدمھا مجموعة واسعة ومتنّوعة من الجھات  1-اء ھ وارد الوراثي ك الم ا تمل عادة م
.المعنيّة

الجھات المعنيّة المختلفة التي تدير الموارد الوراثية وتستخدمھا مترابطة والعديد منھا  2-اء ھ
 .لموارد الوراثية ومتلقّيھا في الوقت عينهليتمتّع بصفة مزّود

 .جزء كبير من الموارد الوراثية يملكھا القطاع الخاص 3-اء ھ
ات 4-اء ھ ا جھ ة تملكھ وارد الوراثي ن الم ر م ة جزء كبي ن  خارجي ا م ن الوصول إليھ ويمك

.خارج الموقع
ات -واو ممارس

وارد  ادل الم تب
 الوراثية

ة والمجتمعات  1-واو  ة والعرفي ي إطار الممارسات التقليدي ة ف وارد الوراثي يصير تبادل الم
.المستخدمة القائمة

ل 2-واو  ة نق واد  تتميّز أنشطة البحث والتطوير في قطاع األغذية والزراعة بعمليّ واسعة للم
 .الوراثية بين مختلف الجھات المعنيّة في سلسلة القيمة

د -زاي الفوائ
ى  ة عل المترتب
وارد  تخدام الم اس

 الوراثية

دة  1-ايز ر مؤك ة غي واد الوراثي عادة ما تكون الفوائد المتوقعة الستخدام عيّنة فردية من الم
 .وفي المجمل متدنية نسبياً في وقت المعاملة

 .يتأتى من استخدام المواد الوراثية فوائد غير نقدية مھّمة 2-ايز
زّود  3-ايز رد الم د الف ى حد بعي يؤدي استخدام الموارد الوراثية إلى آثار خارجية تتجاوز إل

 .أو المتلقي، ويمكن أن تقتصر بعض الفوائد على مستوى الجماعة
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التابع للمعاھدة، ال تندرج الشروط الموّحدة للحصول  لنظام المتعدد األطرافعلى خالف ا   -6

ففي إطار االتفاقية، . على الموارد وتقاسم منافعھا في اتفاقية التنوع البيولوجي أو البروتوكول
، وعلى 5"تسعى األطراف المتعاقدة لتھيئة األوضاع التي تسھل الحصول على الموارد الوراثية"

ال و، 6"البحوث   وتشجيع   لتعزيز   الظروف   ھيئةت"، جملة أمورمن ضمن األطراف في البروتوكول، 
 ً ً أو غير مشروط(ينشئ أي منھما حقا فالحصول على . للحصول على الموارد الوراثية) مشروطا

ً التفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول، مسألة تتعلق  الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا، وفقا
غير أّن البروتوكول يفسح المجال لالتفاقيات الدولية، بما . لى أساس كل حالةباالتفاقيات الثنائية ع

يمكنھا استباق  )في المبدأ( في ذلك اتفاقيات الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا المتخصصة التي
إضافة إلى ذلك، ينبغي . 7نمذجة االتفاقيات الموّحدة مثالً على مثال النظام المتعدد األطراف

في البروتوكول النظر في الحاجة إلى آلية تقاسم المنافع متعددة األطراف عالميّة  لألطراف
الحصول على موافقة  حالتھاالتي تحدث في حاالت عابرة للحدود أو التي ال يمكن في  ،وطرقھا
الموّحدة المتبعة للحصول على الموارد  صيغةويمكن أن ترتبط ھذه اآللية أيضاً بال. 8عن علم مسبقة

  .وتقاسم منافعھا
  
الموارد الوراثية النباتية ومنطق النظام المتعدد األطراف، الذي يمنح وصوالً ميّسراً إلى    -7

فكما . ألسباب عّدة غير مقنععلى أساس الشروط الموّحدة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 
التي  الموارد الوراثية لألغذية والزراعةتمد كل البلدان بشكل كبير على في ديباجة المعاھدة، تع يرد

د تم تبادلھا بشكل واسع وعلى مر آالف ق النباتيةكما أّن الموارد الوراثية . نشأت في مكان آخر
نسبھا إلى دولة  )من المستحيل يكنإن لم ( السنين بين المجتمعات والبلدان والمناطق، مما يصّعب

ً على أّن ينّص وثّمة اتفاق . منشأ محددة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ھي المادة أيضا
رات البيئية التي ف مع التغيّ أساسية للتكيّ و الخام التي ال غنى عنھا للتحسين الوراثي للمحاصيل
الوطنيّة له أھميّة ، وبالتالي تبادلھا عبر الحدود يتعذر التنبؤ بھا ولالحتياجات البشرية في المستقبل

 .محوريّة
 
 :، ال سيماالمميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة المالمحوبالنظر إلى    -8
 

 الميزة( لموارد الوراثية لألغذية والزراعةالدرجة العالية للترابط بين البلدان فيما يتعلّق با 
 ؛)1الجدول ، أنظر 2.- جيم 

 واو  ؛3.-يم ج انتالميز(بين البلدان  لألغذية والزراعة لموارد الوراثيةلتبادل االكبير  الكم -
والزراعة  األغذية، إضافة إلى الحاجة الكبيرة للوصول إلى الموارد الوراثية في قطاع )2.
 ؛)1.-ألف  الميزة(
  الميزة(الطبيعة المتقّدمة لعمليّة االبتكار، مع تحسين المواد الوراثية عبر األجيال المتعاقبة 

 ،)1.-دال 
  
 ھامنافعل على الموارد الوراثية وتقاسم الحصوقد يرغب واضعو السياسات في استكشاف نھج و

وقدرة األنظمة  وتعزيزھا الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالتي تھدف إلى تسھيل تبادل 
  .الزراعية للحفاظ على اإلنتاج الزراعي وضمان األمن الغذائي

 
ً للحصول  تشّكلفي حين أّن المعاھدة و   -9 ً مھما لألغذية لوراثية على الموارد انموذجا

لكن من خالل تطوير . ناسب ھذا النموذج كل الموارد الوراثيةقد ال ي، ھامنافعوتقاسم  والزراعة

                                                      
 .2-15اتفاقية التنّوع البيولوجي، المادة   5
 .أ 8البروتوكول، المادة   6
 .2-4البروتوكول، المادة   7
 .11البروتوكول، المادة   8
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السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة لتتخطى الموارد النباتية، قد 
المتعددة للنظام المتعدد األطراف، بھدف البحث أكثر في  لطرقاترغب البلدان في استكشاف 

الخيارات اإلدارية وتقييمھا، بما في ذلك حلول التجميع، وتوحيد شروط الحصول على الموارد 
المميزة للموارد الوراثية  المالمحالوراثية وتقاسم منافعھا والنھج المتعددة األطراف، التي تستوعب 

ويمكن تطوير ھذه الخيارات على مستويات ). طاعات الفرعية المحددةالق(لألغذية والزراعة 
مختلفة، بدءاً بمجموعات الجھات المعنيّة الصغيرة وصوالً إلى الصكوك المتعددة األطراف، 

م الموارد الوراثية والجھات المستخدمة، اتحديد سبل التعاون المختلفة، والفئات وأوجه استخدو
ل الوصول إلى الموارد الوراثية وتحديد شكلھا ومستواھا، أن تسھّ  ويمكن. تقاسم الفوائد وطرق

والسبيل إلى تقاسم الفوائد وفقاً للممارسات التجارية، مما يضمن وصوالً مستمراً إلى قاعدة وراثية 
ويمكن التمييز بين فوائد . متفّق عليھا ة، تبادل المنافع وفق شروط موّحدنفسهواسعة، وفي الوقت 

اس جماعي، بدالً من تقاسمھا مع سالموردين الفرديين والموارد الوراثية المحددة، وتقاسمھا على أ
ويمكن أن يساھم الفصل بين تقاسم المنافع لموارد وراثية محددة . مزودين فرديين للمواد الوراثية

ويمكن أن تكون الدروس المستقاة من تنفيذ . واإلنفاذالرصد والتتبع  تسھيلفي  ينومزودين محدد
القوانين القائمة المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا، والخبرات المكتسبة من 

الموارد الوراثية لألغذية تنفيذ المعاھدة مفيدة في النظر في الخيارات اإلدارية وتقييم الحصول على 
  .ھاوتقاسم منافع والزراعة

  
 ابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسيةالتد

 
وتقاسم منافعھا، تحتاج  الموارد الوراثية لألغذية والزراعةفي معالجة الحصول على    -10

الحكومات إلى تحديد طبيعة الصك الذي ستعالج من خالله مسألة الحصول على الموارد وتقاسم 
من المثير لالھتمام أن البروتوكول يفسح المجال لحرية تصّرف األطراف بشأن اعتماد و. منافعھا

الموارد الوراثية الحصول على ب وفي ما يتعلّق.  9التشريعية أو اإلدارية أو السياسيةالتدابير 
وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات في أن تأخذ في االعتبار أّن بعض  لألغذية والزراعة

بالفعل أو أنھا تطّور ممارسات لتبادل الموارد وتقاسم منافعھا، يمكن  طُورتالقطاعات الفرعية قد 
أن تجعل قواعد الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا غير الزمة أو يمكن لھا أن تعتمد 

ن المعاھدة أّن تطوير قواعد الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا في ضوء وتبيّ  .10عليھا
 .ساھم في ارتفاع معدل القبول في صفوف المجتمعات المستخدمةيممارسات التبادل القائمة قد 

  
 طرقال – باء

 
التي يمكن أن يختار واضعو السياسات من بينھا لتصميم  الطرقثّمة مجموعة واسعة من    -11

الموارد الوراثية لألغذية الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا وفي تحديد نظام أطر 
وفقاً للنھج الذي يعتمده . الممكنة الطرقويعرض ھذا القسم مجموعة من . في ھذه األطر والزراعة

ى الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا، قد يرغب البلد في معالجة كل بلد في ما يتعلّق بالحصول عل
وقد ترغب . ء من خالل تدابير تشريعية أم إدارية أم سياسيةامجموعة كاملة من القضايا سو

الموارد الوراثية  العمل في أن توصي الھيئة بأن يعالج العمل المستقبلي الحصول على مجموعة
ا ھذه المسائل بطريقة متسقة ومتماسكة منسجمة مع المعاھدة، وتقاسم منافعھ لألغذية والزراعة

الممكنة في ما يتعلّق بالمسائل التي  الطرقستكشف وتُ . 11واتفاقية التنّوع البيولوجي والبروتوكول

                                                      
 .2-15 و 1-15و  3-6 و 2-5 البروتوكول، المواد  9

10  For an economic analysis of standardisation options for ABS, see Täuber, S. et. al. (2011): An economic analysis of new 
instruments for Access and Benefit-Sharing under the CBD – Standardization options for ABS transaction. Bonn 

(http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript286.pdf). 
 .CGRFA/WG-ABS-1/12/4الوثيقة انظر   11
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أھداف تدابير الحصول : عادة ما تتناول في أطر الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا
قاسم منافعھا؛ ونطاق التدابير؛ والعالقة مع سائر االتفاقات والصكوك؛ على الموارد الوراثية وت

؛ المتفق عليھا بصورة متبادلة وتعيين السلطات المختّصة؛ والموافقة المسبقة عن علم والشروط
ً للموافقة المسبقة عن وتدابير  تقاسم المنافع تنص على أن يتم الحصول على الموارد الوراثية وفقا

روط متفق عليھا بصورة متبادلة؛ وتعيين نقاط تفتيش لرصد وتعزيز شفافية علم ومع وضع ش
 .الموارد الوراثية لألغذية والزراعةاستخدام 

  
 تدابير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھاالھدف من 

 
كجزء ال يتجّزأ من أنظمة  لموارد الوراثية لألغذية والزراعةنظراً إلى الدور األساسي ل   -12

 الميزة(لتنمية المستدامة لقطاع األغذية والزراعة اإنتاج األغذية والزراعة لتحقيق األمن الغذائي و
، قد يرغب واضعو السياسات في النظر إلى األمن الغذائي كھدف من أھداف الحصول )1 -ألف 

المادة األولى من المعاھدة كونھا تشير  وفي ھذا الصدد، تفيد. على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا
: ويمكن أن تشمل األھداف الممكنة األخرى". الزراعة المستدامة واألمن الغذائي"تحديداً إلى 

من المعاھدة،  9ھا، على النحو المنصوص عليه في المادة االعتراف بحقوق المزارعين وحمايت
وتشير التدابير الحالية . 12وبناء القدراتية ونقل التكنولوجيا دواالعتراف بحقوق الملكية الفر

للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا إلى أھداف مختلفة أوضحھا الحفاظ على الموارد 
وتعكس بعض أدوات . الوراثية واستخدامھا بشكل مستدام والتقاسم العادل والمنصف لمنافعھا

لتحقيق  الموارد الوراثية لألغذية والزراعة عھا أھميّةفالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منا
للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم الفوائد  مبادئ بون التوجيھيةومن أھداف . 13األمن الغذائي

، مثالً المساھمة في الحد من وطأة الفقر ودعم تحقيق الناجمة عن استخدامھا بالعدل واإلنصاف
لإلنسان، ال سيما في البلدان النامية، وباألخص أقل البلدان األمن الغذائي، والصحة والتكامل الثقافي 
ومع أّن البروتوكول ال يدرج األمن الغذائي من ضمن . 14نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية

ودورھا  الموارد الوراثية لألغذية والزراعةأھدافه، إال أنه يتطلب من األطراف النظر في أھميّة 
التشريعات والمتطلبات التنظيمية للحصول على الموارد  علغذائي في وضالخاص في تحقيق األمن ا

 .15الوراثية وتقاسم منافعھا وتنفيذھا
  

ً وصريحاً،  يق تدبير معيّن لھدف محدد عادةً على ماوال يعتمد تحق   -13 إذا كان الھدف واضحا
بعض الواليات  ومع ذلك، في. أكان في اقتراح التدبير السياسي أو في التدبير السياسي نفسه

القضائية، يمكن أن تؤدي بيانات األھداف دوراً مھماً في تفسير القواعد واللوائح وربما لھذا السبب 
يشمل العديد من قوانين وسياسات الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا أقساماً تعّدد 

حصول على الموراد الوراثية بير الافاألمن الغذائي، كونه ھدفاً من أھداف تد. األھداف المحددة
وتقاسم منافعھا، يمكن أن يشكل صيغة مقبولة لمعالجة مسألة الحصول على الموارد الوراثية 

 .وتقاسم منافعھا لألغذية والزراعة
 

 وتقاسم منافعھا  لألغذية والزراعة نطاق تدابير الحصول على الموارد الوراثية
  

  :تدابير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا إلى نطاقيمكن تقسيم    -14
  

  )وراثية مقابل بيولوجية(أنواع الموارد الوراثية المشمولة 

                                                      
 .21الصفحة , 42ورقة الدراسة األساسية رقم   12
 .22-21، الصفحات 42ورقة الدراسة األساسية رقم   13
 ).ھ( 11، القسم مبادئ بون التوجيھية  14
 .)ج( 8البروتوكول، المادة   15
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السوق بشكل يمكن استخدامھا كموارد  تصلنظراً إلى أّن العديد من المنتجات الزراعية 
الموارد الوراثية وتقاسم ، ينبغي ألطر الحصول على )4.-دال  الميزة(بيولوجية وموارد وراثية 

د متطلبات الحصول على الموارد الوراثية منافعھا أن تعالج مسألة أي نوع من االستخدام يحدّ 
وتحدد اتفاقية التنّوع البيولوجي الموارد الوراثية على أنھا مادة وراثية لھا قيمة . وتقاسم منافعھا
نباتي أو حيواني أو جرثومي أو أي والمادة الوراثية تعني أي مواد ذات أصل  .حالية محتملة

ويختلف نطاق الموارد التي تشملھا أطر . 16أصل آخر، تحتوي على وحدات وراثية وظيفية
إذ يبدو أّن بعض البلدان توّسع . الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا بشكل كبير

لك لتغطية معظم السلع ھا وذرل كل الموارد البيولوجية التي يمكن تفسيمتغطية قوانينھا لتش
غير أّن استخدام الموارد الوراثية كسلع زراعية، مثل الوصول إلى الغابة . 17الزراعية

 .ومعظم القوانين في ھذا اإلطار البروتوكولالستخراج األخشاب يقع خارج نطاق 
  

  الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالموارد الوراثية و
رد الوراثية وتقاسم منافعھا على الموارد الوراثية كما ھي ينطبق معظم أطر الحصول على الموا
وفي حين يعترف . 18الموارد الوراثية لألغذية والزراعةوال تميّز بين الموارد الوراثية و
، ال يترجم الخصائص إلى موارد الوراثية لألغذية والزراعةالبروتوكول بالخصائص المميّزة لل

الھيئة تطوير التوجيھات للحصول على الموارد الوراثية وإذا قررت ". حلول"توجيھات فنية أو 
وتقاسم منافعھا، يكون عمل الھيئة في ھذا اإلطار مرتبطاً بتنفيذ البروتوكول،  ألغذية والزراعةل

 المفيدة الالزم أو الممارساتوولذلك ال بد من إيالء االعتبار الواجب للعمل الجاري ذي الصلة 
مات الدولية المعنية، شريطة دعمھا ألھداف االتفاقية وھذا بموجب الصكوك الدولية والمنظ
 .19البروتوكول وعدم تعارضھا معھا

  
  أنواع األنشطة التي تحدد متطلبات الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا

يحّد معظم البلدان نطاق تدابير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا بالموارد الوراثية 
. البحث عن المركبات الوراثية أو الكيميائية البيولوجية وتطويرھا معنى الضيّق للكلمة، أيبال

وبموجب البروتوكول، يكون الوصول إلى الموارد الوراثية الستخدامھا فقط خاضعاً للموافقة 
  التكوين   بشأن   والتطوير   البحث   يعني إجراء" الجينية   استخدام الموارد"و. المسبقة عن علم

  استخدام   خالل   من    ذلك    في   بما   الوراثية،   للموارد   البيولوجي   أو الكيميائي/و   الوراثي 
وتتطلب المعاھدة أن يقتصر الحصول المسھّل على الموارد ضمن . 20(...) األحيائية االتكنولوجي 
  في   والتدريب   والتربية   البحوث   في   واالستخدام  على أغراض الصيانة" لنظام المتعدد األطرافا
  أو / و   الصيدالنية   الكيماوية،   االستخدامات   األغراض   ھذه   تشمل   أال   بشرط   والزراعة،   األغذية 
وال بد من اإلشارة إلى أّن . 21"األخرى   العلفية   وغير   الغذائية   غير   الصناعية   االستخدامات 

ً بين سياقات االستخدام المختلفة حفظ واستدامة استخدام التنوع : البروتوكول يميّز أيضا
 الموارد الوراثية لألغذية والزراعةوأھمية  الحاالت الطارئة الحالية والوشيكة؛والبيولوجي؛ 

 .22لتحقيق األمن الغذائي
  

وتقاسم منافعھا أن تستثني األنشطة المحددة من ويمكن لتدابير الحصول على الموارد 
راع، يمكن للتدابير أن تستثني ت المماثلة في قانون براءة االختوتماشياً مع االستثناءا. المتطلبات

ً مع استثناء . مثالً الحصول على الموارد الوراثية لالستخدام الشخصي غير التجاري وتماشيا

                                                      
 .2اتفاقية التنّوع البيولوجي، المادة   16
 .23، الصفحة 42ورقة الدراسة األساسية رقم انظر   17
 .25-23، الصفحات 42ورقة الدراسة األساسية رقم انظر   18
 .3-4البروتوكول، المادة   19
 .)ج( 2البروتوكول، المادة   20
 ).أ( 3-12المعاھدة، المادة   21
 .8البروتوكول، المادة   22
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صناف النباتية، يمكن أن تستثني التدابير من المتطلبات المربّين بموجب التشريعات لحماية األ
غير أّن مثل ھذا االستثناء، وإن كان شائعاً في . استخدام المواد كمصدر أولي لخلق مواد جديدة

 .بير بشكل مباشرنشاطاً تستھدفه التدامجال حقوق مربي النباتات، قد يستثني 
 

  ذات الملكيّة الخاصة والعامة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
قد تنطبق تدابير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا على الموارد ذات الملكية 

 ً وعلماً أّن قدراً كبيراً من الموارد تملكه جھات خاصة . الخاصة أو العامة أو الملكيتين معا
تغطي الموارد ذات الملكية  ، قد يكون لقوانين الحصول على الموارد التي)3.-ھاء  الميزة(

ففي حين ال يشمل النظام المتعدد األطراف سوى الموارد . الخاصة أثر كبير على تبادل الموارد
لتي تخضع إلدارة ومراقبة األطراف المتعاقدة والموجودة في المجال ا"الوراثية النباتية 

يترك البروتوكول تطبيق ، 24من مالكين آخرين ضمن نطاق المعاھدة، والمواد التي تقع 23"العام
مبدأ الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة إلى الموارد الوراثية ذات الملكية الخاصة لتقدير 

 .األطراف
  

  النطاق الزمني لتدابير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا
ھا بعد دخوله حيّز ، التي بلغ)والمعرفة التقليدية(في حين أّن البروتوكول يطبّق الموارد الوراثية 

ھو ال يمنع األطراف من توسيع نطاق التدابير الوطنيّة ف، نالتنفيذ بالنسبة إلى طرف معيّ 
للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا بالنسبة إلى الموارد الوراثية التي حصلت عليھا 

الموارد ھام جداً  والنطاق الزمني لتدابير الحصول على. قبل دخول البروتوكول حيّز التنفيذ
نظراً إلى أّن العديد من ھذه الموارد قد جمعت  لألغذية والزراعةبالنسبة إلى الموارد الوراثية 

). 4.-ھاء  الميزة(في الماضي، وجزء كبير منھا يحتفظ به ويمكن الحصول عليه خارج الموقع 
على وضع ھذه  وبالتالي يمكن لتطبيق تدابير الحصول على الموارد بشكل رجعي أن يؤثّر

 .المجموعات
  

  النطاق الجغرافي لتدابير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا
ال ينطبق البروتوكول سوى على الموارد الوراثية في المناطق التي تمارس فيھا الدول حقوقھا 

يغطي نطاق البروتوكول الموارد الوراثية، المتحدة لقانون البحار،  األممووفقاً التفاقية . السيادية
الداخلية واإلقليمية، والمناطق االقتصادية الخاصة،  فيھا موارد األغذية والزراعة في المياهبما 
وال . وال تقع المناطق خارج الواليات الوطنية في إطار البروتوكول. ية الواسعةالجروف القارو

ع األطراف في البروتوكول من تنظيم الحصول على بد من اإلشارة إلى أّن ھذا الواقع ال يمن
  .من قبل السلطات الوطنية في ھذه المناطق الوراثية لألغذية والزراعةالموارد 

  
 العالقة مع صكوك أخرى

  
ال بد أن يكون أي عمل مستقبلي للھيئة حول الحصول على الموارد الوراثية لألغذية    -15

ً لالتفاقات الدولية ذات الصلة وداعماً لھا بشكل  متسقاً  والزراعة وتقاسم منافعھا مع العمل وفقا
وبالنظر إلى العمل المستقبلي للھيئة في ھذا اإلطار، بما . متبادل، وال سيما المعاھدة والبروتوكول

في ذلك وضع شروط نموذجية التفاقات الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أو الخطوط 
لألغذية ومات في وضع تدابير الحصول على الموارد الوراثية التوجيھية التي تساعد الحك

حول الحصول على  ھاوتنفيذھا، قد ترغب مجموعة العمل في النظر في عالقة عمل والزراعة
وبما أن نطاق المعاھدة يغطي كل الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، . المعاھدةمع الموارد 

اء الموارد الوراثية النباتية من أي عمل مستقبلي للھيئة حول قد توصي مجموعة العمل باستثن
                                                      

 .2-11المعاھدة، المادة   23
 .15، و11المعاھدة، المادتان   24
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أن تسلط الھيئة بفي المقابل، قد توصي مجموعة العمل . الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا
اص للموارد خالضوء في عملھا المستقبلي في ھذا اإلطار على النظام المتعدد األطراف كاتفاق 

 .الرجوع إلى المعلومات بشأن االنضمام إلى المعاھدة وتنفيذھاالنباتية، وعلى مزايا النظام و
 ات المختصةالسلط

  
. تعيّن الحكومات السلطات المختّصة وھي مسؤولة عن منح الوصول إلى الموارد الوراثيةو   -16
بموجب البروتوكول، ينبغي لألطراف تعيين سلطة وطنيّة واحدة أو أكثر مختّصة تكون مسؤولة، و

، عن منح الوصول إلى اإلجراءات والمتطلبات للحصول على الموافقة المسبقة عن أمورفي جملة 
باإلضافة . دخول في الشروط المتفق عليھا بصورة متبادلة وتقديم المشورة في ھذا اإلطارالعلم و

إلى ذلك، ينبغي لألطراف تعيين نقاط االتصال الوطنية حول الحصول على الموارد الوراثية 
ففي العديد . 25فعھا، تكون مسؤولة عن االتصال باألمانة وتقديم المعلومات ذات الصلةوتقاسم منا

من البلدان، تشارك عّدة سلطات في تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بما في ذلك 
، بتكليف 42ورقة الدراسة األساسية رقم الموافقة على طلبات الحصول على الموارد، وقد أشارت 

ً من القوانين "، باستغراب إلى أن 2009ن األمانة في عام م يدرج السلطة الحكومية ) المدروسة(أيا
ثّمة العديد و". 26المباشرة أو الوزارة أو الوكالة التي تعطي الموافقة بشأن قضايا األغذية والزراعة

سلطة الموافقة لية لتنفيذ أطر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، مثل حمن نماذج الحكم الم
المركزية أو نظام التفويض من السلطة المركزية إلى كيانات أخرى، ويمكن استكشاف ھذه النماذج 
أكثر لتبيان مزاياھا وعيوبھا في ما يتعلّق بالحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 .وتقاسم منافعھا
  

 متبادلةالموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليھا بصورة 
  

تقع الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليھا بصورة متبادلة في صلب التدابير    -17
أو غيرھا من ( وتمنح السلطات المختصة الوطنية. للحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا

ية أو في لمستخدم قبل الحصول على الموارد الوراثإلى ا الموافقة المسبقة) الجھات المسؤولة
مزّود  عليھا بصورة متبادلة ھي عبارة عن اتفاق يتوّصل إليه والشروط المتفق. غضون ذلك

ھا حول شروط الحصول على الموارد واستخدامھا، والفوائد التي سيتم الموارد الوراثية ومستخدم
قدية، في إذا منحت الموافقة المسبقة من قبل سلطة مختّصة، تكون عادة رسمية، غير تعاو. تقاسمھا

ل الشروط المتفق عليھا جزءاً من عقد قانون خاص، وإن كان سلطة رسميّة طرفاً في ھذا حين تشكّ 
المعاھدة، منحت األطراف المتعاقدة في ممارستھا لسياداتھا، الموافقة المسبقة عن  بوبموج. العقد

ً للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في إطار النظام ا لمتعدد األطراف، في حين علم مسبقا
معاھدة الدولية بشأن الموارد أّن الشروط المتفق عليھا قد جرى التفاوض عليھا مسبقاً في شكل ال

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
  

نظراً إلى النقل المكثّف للمواد الوراثية لغايات البحث والتطوير في قطاع األغذية و   -18
عتماد المتبادل بين جميع البلدان فيما يتعلق بالموارد الوراثية ، واال)2.-واو  الميزة(والزراعة 

، والدور األساسي للتبادالت الدولية للموارد الوراثية لألغذية )2.-جيم  الميزة( لألغذية والزراعة
، قد تطرح الموافقة المسبقة عن علم والشروط )3.-جيم الميزة (والزراعة لحسن عمل القطاع 

ا مسائل لوجستية وإدارية ومالية عند تطبيقھا على أنشطة البحث والتطوير في قطاع المتفق عليھ
، قد )1.-زاي الميزة (وباعتبار أّن الفوائد المتوقّعة ھي متدنية نسبياً في المجمل . األغذية والزراعة

دياً دارة الفعالة للحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعھا تحتصير اإل
الموارد الوراثية من نطاق ) بعض(استثناء : لتغلّب على ھذا التحديالمتاحة لومن الخيارات . اً يحقيق

                                                      
 .13البروتوكول، المادة   25
 .47الصفحة , 42ورقة الدراسة األساسية رقم   26
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تدابير الحصول على الموارد؛ وإنشاء تجمعات مشتركة بشروط موّحدة للحصول على الموارد 
ية موارد الوراثتسھيل بل توحيد إجراءات الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة إلى الووتقاسم منافعھا؛ 

) للقطاعات الفرعية(المتفق عليھا بصورة متبادلة للشروط  لألغذية والزراعة، ووضع نموذج
 .للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

  
ً أن تتطلب موافقة و   -19 يمكن لتدابير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا أيضا

التي يتم فيھا الحصول على جھات معنيّة أخرى، مثل المجتمعات المحليّة واألصليّة، في الحاالت 
، في الواقع. وتملكھا المجتمعات المحلية واألصليةبالموارد الوراثية المعارف التقليدية المرتبطة 

في الوصول يتطلب البروتوكول أن تتخذ أطرافه تدابير تتوافق مع القوانين المحلية، بھدف ضمان 
مثل ھذه الحاالت إلى المعارف مع الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو القبول والمشاركة 

كانت وإذا . 27من قبل المجتمعات المحلية واألصلية، ووضع الشروط المتفق عليھا بصورة متبادلة
الموارد الوراثية لألغذية والزراعة تمتلكھا وتستخدمھا مجموعة واسعة من الجھات المعنيّة 

، بما فيھا المجتمعات المحليّة واألصلية، ال بد من إشراك ھذه الجھات )1.-ھاء الميزة (المتنّوعة 
كما قد . منافعھاالمعنيّة في وضع تدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم 

تتطلب التدابير الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليھا بصورة متبادلة مع الجھات 
المعنية، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحليّة التي يتم الحصول على معارفھا التقليدية 

 .المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة
  

 تقاسم المعرفة
  

يشّكل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية أحد المكّونات    -20
ويمكن أن تشمل المنافع الفوائد . الرئيسية لتدابير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا

ارية للموارد الوراثية العملية االبتكعادة ما تكون ، النقديةبالنسبة إلى الفوائد . النقدية وغير النقدية
في أماكن مختلفة  مختلفةلألغذية والزراعة ذات طبيعة تدريجية قائمة على مساھمات من أشخاص 

، ومعظم المنتجات ال يتّم تطويرھا انطالقاً من مورد وراثي )1.- دال الميزة (وفي أوقات متباينة 
). 2.-ھاء الميزة (ية االبتكار واحد، بل بمساھمة من عدة موارد وراثية في مراحل مختلفة من عمل

بل يمكم . توجيه المدفوعات إلى مزّود فرديوبالتالي، من غير المرغوب فيه، بل من المستحيل، 
السياسات  بمثالً فصل الفوائد عن المزّودين األفراد أو عن عمليات االنضمام، وتوزيعھا بموج

  .ومعايير الدفع المتفق عليھا
  

، )2 -زاي الميزة (الفوائد غير النقديّة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة نظراً إلى أھميّة و   -21
د تدابير الحصول على الموارد مثل تقاسم نتائج البحوث، وبناء القدرات والمعلومات، يمكن أن تحدّ 

الوراثية لألغذية والزراعة الفوائد غير النقدية التي تعتبر ذات أھميّة خاصة بالنسبة إلى قطاع 
ويسرد البروتوكول البحوث الموجھة نحو تحقيق األمن الغذائي، مع األخذ . غذية والزراعةاأل

باالستخدامات المحلية للموارد الوراثية في البلدان التي توفّر الموارد الوراثية، فضالً عن الفوائد 
 .28التي تنعكس على أمن الغذاء وسبل العيش كمزايا محتملة غير نقدية

  
 والرصدتدابير االمتثال 

  
أي تدابير البلد التي تضمن أّن مستخدمي الموارد الوراثية  االستخدام في البلد،تعتبر تدابير    -22

ً للموافقة المسبقة عن علم وأّن الشروط المتفق  في نطاق والية ھذا البلد قد وصلوا إلى الموارد وفقا

                                                      
 .7البروتوكول، المادة   27
 ).س( 2، و)م( 2البروتوكول، الملحق، القسمان   28
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ويتطلب البروتوكول من كل  .29لبروتوكولل" األساسي جوھرال"عليھا بصورة متبادلة قد وضعت، 
طرف اتخاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسية الالزمة والفعالة والمتناسبة لضمان 
الوصول إلى استخدام الموارد الوراثية ضمن والية البلد وفقاً للموافقة المسبقة عن علم وأن تحدد 

تشريعية أو التنظيمية المحلية التي يضعھا الشروط المتفق عليھا بصورة متبادلة، وفقاً للمتطلبات ال
كما تتخذ األطراف في . الطرف اآلخر في ما يتعلّق بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعھا

البروتوكول التدابير الالزمة لمواجھة حاالت عدم االمتثال مع تدابير االستخدام في البلد والتعاون 
ً دعم االمتثال، ول. 30في حاالت االنتھاكات المزعومة   تدابير، حسب  تتخذ األطراف المتعاقدة أيضا

، بما في ذلك تعيين نقطة تفتيش االقتضاء، لرصد وتعزيز الشفافية بشأن استخدام الموارد الوراثية
  . 31أو أكثر

 
قد تطرح تدابير االستخدام في البلد، وفقاً لمتطلبات البروتوكول، ومتطلبات الرصد التي و   -23

. على كل األطراف في البروتوكول تنفيذھا، تحديات ھامة في قطاع األغذية والزراعةيتوّجب 
-واو الميزة (إلى العدد الھائل لعمليات نقل الموارد الوراثية لألغذية والزراعة عبر الحدود  اً ونظر

، قد يواجه مستخدمو الموارد أقلّه شرط أن تكون كل المواد التي حصلوا عليھا بعد دخول )2.
بير التي ال تحبط اوقد ترغب البلدان في النظر في التد. بروتوكول حيّز التنفيذ في وضع قانون جيّدال

الرغبة في استخدام الموارد الوراثية، علماً أّن االستخدام المستدام للموارد الوراثية في البحث 
مكن التعّمق في وي). 2.-باء الميزة (ام لضمان حفظ ھذه الموارد ، ھو سبيل ھوالتطوير واإلنتاج

  .استكشاف الترتيبات التي تسھّل االمتثال وتسھّل الرصد
 

 ً   التوجيه المطلوب -ثالثا
  

لمعالجة مسألة الحصول على  والطرققد ترغب مجموعة العمل في النظر في النھج    -24
الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعھا، بما في ذلك تلك المضّمنة في ھذه الوثيقة، 

لمساعدة البلدان في وضع التدابير التشريعية واإلدارية  المتاحة ستكشاف خيارات الھيئةال
 .والسياسات الالزمة في ھذا اإلطار

                                                      
29  Nijar, G. (2011): The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing of Genetic Resources: An Analysis. Kuala Lumpur ،
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