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 مقدمة -أواًل 

 

نيساان  /الا  عققادت يف أبريال   خارية  يف دورتها األ ،(اهليئة)هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة نظرت  لقد- 1

ووضاعت  . وضع ترتيبات لللصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها وآليات ذلا   ضرورةيف ، 1112

وطلبت أن تتمثل نتيجة هذه العملية يف مشروع عناصر لتيسري التنفيذ احمللي لللصول على املوارد وتقاسم ، اهليئة عمليًة

، مع مراعااة الصاكو    (عناصرالمشروع )الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  تل  القطاعاتإىل خممنافعها بالنسبة 

 مجاعاات يئاة مان   كجزظ من هاذه العملياة، طلبات اهل   و. 1الدولية ذات الصلة بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

والنباتياة استكشاال قضاايا احلصاول علاى      واحلرجياة  العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية 

 . 2املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل القطاعات الفرعية اخلاصة بها

 

باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ويتاأل  ااا    يعنىوأنشأت اهليئة فريقا من اخلرباظ الفنيني والقانونيني  -1

 :وقد ُكّل  هذا الفريق مبا يلي(. الفاو)بعة ملنظمة األغذية والزراعة يصل إىل اثلني اثنني عن كل إقليم من األقاليم الس
 

       أن يتوىل، مبعية األمانة، عملية التنسيق، بواسطة الوسائل اإللكرتونياة حساب االقتضااظ، للمسااعدة علاى

إعداد اجتماعات مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية، وأن يعد، باالستناد إىل اإلسهامات الاواردة مان   

 ؛3نية احلكومية الدوليةمجاعات العمل الفإىل األقاليم، مواد مكتوبة ويقرتح توجيهات بالنسبة 

   أن يشار  يف األجزاظ املعينة من اجتماعات مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية املكرسة ملعاجلة قضاايا

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، للمساعدة على إثراظ نقاشات مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية 

 ؛4وتشكيل معاملها نتائجهاو

  وأن يعمل بعد اجتماع كل مجاعة عمل فنية حكومية دولية مع األمانة لتجميع نتائج مجاعات العمل الفنية

 .5احلكومية الدولية يف مشروع العناصر، وأن حييط األقاليم التابعني هلا علما مبشروع العناصر، للعلم

 

د الوراثية لألغذياة والزراعاة احملاددة    رالسمات املميزة للمولوطلبت اهليئة من أمينها وضع مالحظات تفسريية - 2

وباإلضاافة إىل ذلا ، دعات البلادان     . 6يف املرفق هاظ لتقرير اهليئة، لكي تستعرضها مجاعات العمل وتنظر فيهاا اهليئاة  

وأصلاب املصللة إىل إعداد تقرير عن اارسات االستخدام والتباادل ومادونات السالو  الطوعياة واخلطاوو التوجيهياة       

 د وتقاسام منافعهاا، علاى التاوالي، لتنظار فيا       رأو املعايري املتعلقة باحلصول علاى املاوا  /ارسات ذات الصلة ووأفضل املم
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وترد املالحظاات التفساريية وتقاارير البلادان وأصالاب املصاللة يف وثاائق املعلوماات املقدماة           .7مجاعات العمل واهليئة

 .8هذا البند من جدول األعمالخبصوص 

 

على املوارد الوراثية لألغذية والزراعاة وتقاسام منافعهاا    وتعرض هذه الوثيقة بإجياز عمل اهليئة بشأن احلصول - 4

 األطارال  املتعددوالنظام ، لألغذية والزراعةوتقدم حملة عامة عن اآللية الرئيسية للتبادل العاملي للموارد الوراثية النباتية 

(. املعاهادة )ثية النباتياة لألغذياة والزراعاة    لمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراتابع للللصول على املوارد وتقاسم املنافع ال

بشاأن احلصاول علاى املاوارد     وبروتوكول ناغوياا  من املعاهدة  ذات الصلة حكاماأليف خطوة ثانية، بعض وحتدد الوثيقة، 

وبعاد  (. الربوتوكاول )اتفاقية التنوع البيولوجي اجلينية والتقاسم العادل واملنص  للمنافع الناشئة عن استخدامها املللق ب

اجلهاز الرئاساي دراساة   ملعاهدة، وال سيما قرار احلاصلة حتت إطار االتطورات األخرية معلومات عن يقة ذل ، تقدم الوث

يف ئاة  يالعمل فيما يتعلق بعمل اهلمجاعة  اتتوجيهتلتمس ، ، وأخريًااألطرال املتعددن أداظ النظام تلسسالتدابري ال  

الا  اذاذتها اهليئاة يف    قارارات  العقاب  على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها بشأن احلصول املستقبل 

 .اجلهاز الرئاسيمبوجب املعاهدة ووالية اجلاري مراعاة العمل مع ، ودورتها العادية الرابعة عشرة

 

 معلومات أساسية –ثانيًا 

 

الوراثية لألغذية تتمتع الفاو واهليئة التابعة هلا بتاريخ طويل يف معاجلة القضايا املتصلة باحلصول على املوارد   -5

 ، اعتمد مؤمتر املنظمة التعّهد الدولي بشاأن املاوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة     1112ويف عام . وتقاسم منافعهاوالزراعة 

وخاالل السانوات   . املاوارد الوراثياة النباتياة    للسياسات والتخطيط فيماا صا    االذي وضع للهيئة إطار (التعهد الدولي)

مراجعاة التعهاد    1114التالية، تفاوضت اهليئة بشأن مزيد من القرارات الا  تفّسار التعّهاد الادولي، وبادأت يف عاام       

تنفيذي وملزم قانونًا لللصاول  املعاهدة، وهي أول ص   1111ونتيجة هلذه العملية، اعتمد مؤمتر املنظمة يف عام . الدولي

 .لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها النباتية على املوارد الوراثية

 

لفريق العامل املفتوح العضاوية  ل، االجتماع األول 1111وعقدت اتفاقية التنوع البيولوجي يف السنة نفسها، سنة - 1

بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينياة   خطوومشروع التابع هلا الذي أعد املخص  لللصول وتقاسم املنافع 

، اعتماد ماؤمتر األطارال يف اتفاقياة التناوع      1111يف عاام  و. والتقاسم العادل واملنص  للمنافع الناشئة عان اساتخدامها  

إىل  1111عملياة أدت يف عاام   بدأ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املساتدامة  د ذل ، يعبقو. البيولوجي خطوو بون التوجيهية

  .اعتماد الربوتوكول

 

                                        
 CGRFA-14/13/Report من الوثيقة( 1)و( 1) 41الفقرة   7

الوثيقتني  انظر أيضا. CGRFA/WG-PGR/7/14/Inf. 8و؛ CGRFA/WG-PGR/7/14/Inf. 7؛ وCGRFA/WG-PGR/7/14/Inf. 6: الوثائق  8

UNEP/CBD/ICNP/3/10؛ وUNEP/CBD/ICNP/3/INF/2املوقع؛ و: /ptth//:www.dbc.tnt/tdnh2/snbitsstbns 

http://www.cbd.int/icnp3/submissions/
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وراثياة،  احلصول على املاوارد ال  ربوتوكول بسلطة احلكومات لتلديدالواتفاقية التنوع البيولوجي ووتقر املعاهدة - 1

. حقاو  سايادية علاى مواردهاا الطبيعياة     ب  الادول مان    ا تتمتعرهنا بالتشريع الوطين، وتسّلم بأّن هذه السلطة تنبثق ا

لللصول على  األطرال املتعددالنظام املتعاقدة على اارسة هذه احلقو  السيادية من خالل  هااتفا  أطرافعاهدة املمتثل و

احلصول وتقاسم املنافع النقدية وغري النقدية الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتياة  بتيسري  املوارد وتقاسم املنافع،

املعاهدة لللصول على املاوارد  آلية ومن ثم، فإن . االتفا  املوحد لنقل املوادمن خالل شروو موحدة، على النلو املبني يف 

اتفاقياة التناوع   القائم على كل حالاة علاى حادة الاذي تان  عليا  باألساا         الثنائي النهج  عن ةتلفوتقاسم منافعها خم

 . ربوتوكولالالبيولوجي و

 

أحاد الصاكو    "وع البيولاوجي باملعاهادة باعتبارهاا    ولدى اعتماد الربوتوكول، أقار ماؤمتر أطارال اتفاقياة التنا     - 1

يف صايانة   تتمثل ال  تشكل النظام الدولي بشأن احلصول على املوارد وتقاسم املنافع وأقر بأن أهدال املعاهدة "التكميلية

اشئة عن استخدامها، املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام والتقاسم العادل واملنص  للمنافع الن

ودعاا اجلهااز   . 9يف انسجام مع أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي، مان أجال حتقياق الزراعاة املساتدامة واألمان ال اذائي       

سياساّية  الدارّياة أو  اإلتشاريعّية أو  التادابري  الن أن اضام الرئاسي للمعاهدة، يف دورتا  اخلامساة، األطارال املتعاقادة إىل     

 .10املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي أو بروتوكوهلا متسقة وتدعم بعضها البعضتخذة لتنفيذ امل

 

 للحصول على املوارد وتقاسم املنافع األطراف املتعددالنظام 

 التابع للمعاهدة

 

اعتماادا كابريا لل اياة علاى املاوارد الوراثياة النباتياة        كما هو وارد يف ديباجاة املعاهادة،    ،مجيع البلدانتعتمد - 1

املوارد الوراثياة النباتياة بشاكل واساع     فقد مت تبادل عالوة على ذل ، و. 11لألغذية والزراعة ال  نشأت يف أماكن أخرى

صعبا يف بعض األحياان،   منشأ حمدد بلدنسبها إىل جيعل وعلى مر آالل السنني بني اجملتمعات والبلدان واملناطق، اا 

أّن املوارد الوراثية النباتية لألغذياة والزراعاة هاي املاادة اخلاام      على  اتفا مّثة إضافة إىل ذل ، و. 12إن مل يكن مستليال

البيئياة الا  ال نكان التنباؤ بهاا      ال  ال غنى عنهاا للتلساني الاوراثي للملاصايل وأساساية للتكّيا  ماع الت ّيارات         

ألمان  بالنسابة إىل ا  مّياة حمورّياة  تبادهلا عارب احلادود الوطنّياة لا  أه    فإن ، وبالتالي ولالحتياجات البشرية يف املستقبل 

 . األطرال املتعددالنظام على الفاو أعضاظ وافق ، باألسا  هذه األسبابانطالقا من و. ال ذائي العاملي

 

                                        
 .على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنص  للمنافع الناشئة عن استخدامها احلصول، X /1املقرر  9

 5/1112من القرار  2الفقرة   10

 .Flores Palacios. Contribution to the estimation of countries' interdependence in the area of plant genetic resourcesانظار    11

 .Rev.1_1 ورقة الدراسات األساسية رقم

 Hardon et al., Identifying genetic resources and their origin: the capabilities and limitations of modern biochemical.انظار   12

and legal systems. و. 4 ورقة الدراسات األساسية رقمSchloen  ،وآخرونAccess and benefit-sharing for genetic resources for for food 

and agriculture – current use and exchange practices, commonalities, differences and user community needs – Report from a 

multi-stakeholder dialogue .11، الصفلة 51 ورقة الدراسات األساسية رقم . 
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، يطلب من األطرال املتعاقدة إتاحة إمكانياة احلصاول علاى املاوارد الوراثياة      األطرال املتعددومبوجب النظام - 11

األول من املعاهدة ألغاراض الصايانة واالساتخدام يف البلاول والرتبياة والتادريب يف األغذياة         املللقالنباتية املدرجة يف 

ونان   . 13ويف اجملال العاام  والزراعة، شريطة أن تكون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة حتت إدارتها وحتكمها

رعة وبادون احلاجاة إىل تتباع كال ةموعاة علاى حادة،        بسا "احلصول وفقا للشروو املوحدة ويتاح احلصول على املاادة  

وهكذا، فإن مسألة احلصول علاى  ". وباجملان، أو، عند فرض رسم، ال ينب ي أن يتجاوز الرسم التكالي  الدنيا املتكبدة

؛ مسألة للتفاوض على أسا  كل حالة على حادة للمعاهدة ليست  األطرال املتعدداملوارد وتقاسم منافعها مبوجب النظام 

ي لنقال املاواد الاذ   منصوص علي  يف االتفا  املوحد ما هو حمددة مسبقا، على حنو وموحدة شروو ةموعة  انبعتيفهما  

املوارد الوراثية النباتية يشكل يف حد على " احلصول امليسر"أن هذا ب  يصربشكل عاهدة وتقر امل. اجلهاز الرئاسياعتمده 

كما أّن املنافع النقدياة احملققاة يف إطاار االتفاا  املوّحاد ال ياتم       . 14األطرال تعدداملإحدى املنافع الرئيسية، للنظام ذات  

عموماا اتفاقياة التناوع    اه توخا تقامسها بشكل ثنائي باني اجلهاة املقدماة للماادة واجلهاة املتلقياة، علاى النلاو الاذي ت         

صاندو  تقاسام   )حساب أماناة  يف تقوم اجلهة املتلقية بإيداع هذه املنافع النقدية وبداًل من ذل ، . البيولوجي والربوتوكول

 ،باشرة أو غري مباشرةمبصورة  ،ملا في  مصللة املزارعنياملوارد املالية واستخدامها يف املقام األول لصيل لتمنشأ ( املنافع

املاوارد  يانة بصا  ونقوما ، الذين يحتولصاداتها مبرحلة والسيما يف البلدان النامية والبلدان ال  متر اقت ،يف مجيع البلدان

 .15مستدامعلى حنو استخدامها بالوراثية النباتية لألغذية والزراعة و

 

د وتقاسم منافعها، التزاما بالنسابة للبلادان   روذلق املعاهدة، بفعل شروطها املوحدة املتعلقة باحلصول على املوا- 11

ويف حني أن اتفاقية التنوع البيولوجي تان  علاى   . للشروو ال  تن  عليها املعاهدة بإتاحة إمكانية احلصول امليسر وفقا

 16"علاى املاوارد اجلينياة   األطرال األخرى املتعاقادة  حصول وضاع ال  تسهل تهيئة األإىل سعى ي" متعاقد طرلكل أن 

فاإن أياا    ،17"وتشجيع البلاول تهيئة الظرول لتعزيز ب"، أخرى مجلة أمورضمن ، القيام يف الربوتوكولعلى طرل وأن 

فمساألة احلصاول   . أو حقا فيما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية( مشروطة أو غري مشروطة) منهما ال ينشئ التزامات

على املوارد وتقاسم منافعها، وفقًا التفاقية التنوع البيولوجي والربوتوكول، هي مسألة ذضع يف نهاية املطاال التفاقاات   

   .أسا  كل حالة على حدةثنائية على 
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 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاحلصول على  - ثالثًا

 وتقاسم منافعها

 

وتنطبق املعاهادة علاى مجياع املاوارد الوراثياة النباتياة لألغذياة        . ينطبق الربوتوكول على املوارد الوراثية عمومًا- 11

على املوارد الوراثياة النباتياة املدرجاة يف     فقط  إلزاميبشكل التابع هلا ينطبق  األطرال املتعددوالزراعة، رغم أن النظام 

ألغاراض  فقط إتاحتها  اجملال العام ويتم وتوجد يف، دالطرل املتعاقحتكم دارة وذضع إلال  واألول من املعاهدة للق امل

االستخدامات الكيماوياة، والصايدالنية   باستثناظ ) الصيانة واالستخدام يف البلول والرتبية والتدريب يف األغذية والزراعة

 (.العلفية/أو غريها من االستخدامات الصناعية غري ال ذائية/و

 

األول  للاق املدرجاة يف امل لألغذياة والزراعاة   مجيع املوارد الوراثياة النباتياة    األطرال املتعددالنظام يتضمن كما - 12

عياة اخلاصاة مبراكاز البلاول الزراعياة الدولياة التابعاة للجماعاة         واحملتفظ بهاا يف اجملموعاات خاارو مواقعهاا الطبي    

 .19اتفاقاات ال  أبرم معهاا اجلهااز الرئاساي    أو يف غريها من املؤسسات الدولية  18االستشارية للبلول الزراعية الدولية

من قبل مراكز البلول الزراعية الدولية، لنقل املواد يف دورت  الثانية، استخدام االتفا  املوحد وقد أقر اجلهاز الرئاسي، 

األول من املعاهدة وال  مت مجعها قبل دخول  حياز النفااذ،    املللقلموارد الوراثية النباتية غري تل  املدرجة يف بالنسبة ل

األشاخاص     بإمكاان أنا بمان املعاهادة أيضاا     2-11املاادة  كماا تقار   . 20مان احلواشاي  ةموعاة  مع حاشية تفسريية أو 

يني واملعنويني، يف إطار والياتها، الذين حيتفظون باملوارد الوراثية النباتياة لألغذياة والزراعاة املدرجاة يف املللاق      الطبيع

تطبق بعض البلادان، علاى أساا  طاوعي، االتفاا  املوحاد       و .املتعدد األطرالاألول إدراو هذه املوارد الوراثية يف النظام 

 .األولللق ملدرجة يف املغري انقل املواد على املواد الوراثية ل

 

 متخصصًا املعاهدة باعتبارها صكًا

 

يعاجل الصكان كالهما، املعاهدة والربوتوكول، أنواعا معينة من املوارد الوراثية وقد يتداخالن يف النطا  التطبياق  - 14

باالعتمااد   ، يقر يف ديباجت فالربوتوكول، أواًل. ويتناول الربوتوكول نفس  العالقة بني املعاهدة والربوتوكول. اخلاص بهما

املتبادل بني مجيع البلدان فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة فضال عن طابعها اخلاص وأهميتها لتلقيق األمن 

وبشاكل أكثار حتديادا،    . ال ذائي يف مجيع أحناظ العامل وللتنمية املستدامة، ويعرتل بدور املعاهدة واهليئة يف هذا الصدد

، لللصاول وتقاسام املناافع    دولي متخص ال يسري يف احلاالت ال  ينطبق فيها ص  الربوتوكول أن  4-4املادة ض  تو

 :عاهدةاملمثل 
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وهاذا   االتفاقياة  ويف احلاالت ال  ينطبق فيها ص  دولي متخص  لللصول وتقاسم املنافع يتماشى مع أهدال

الربوتوكول بالنسبة للطرل املتعاقد أو األطرال املتعاقدة يف الصا   الربوتوكول وال يتعارض معها، ال يسري هذا 

 .املتخص  فيما يتعلق باملورد اجليين احملدد املشمول بالص  املتخص  وألغراض 

 

ماع أهادال اتفاقياة    لللصول وتقاسم املنافع يتماشاى   امتخصص باعتبارها صكا دوليالمعاهدة، ل ستكون، هكذاو- 15

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بواسطة النظاام  ما مت تبادل ، األولوية كّلوال تتعارض معها ربوتوكوللاالتنوع البيولوجي و

ألغراض الصيانة واالستخدام يف البلول والرتبياة  عاهدة، أي امللمعاهدة ألغراض لني األطرال املتعاقدة ب املتعدد األطرال

أو غريها من االساتخدامات الصاناعية   /خدامات الكيماوية، والصيدالنية وباستثناظ االست) ،والتدريب يف األغذية والزراعة

م بقواعاد  التاز إنا  جياب عليا  اال   ربوتوكول طرفاا يف املعاهادة، ف  يف الطرل ال يكون حتى عندما و (.العلفية/غري ال ذائية

، املتعادد األطارال  باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة ال  يتم تبادهلا بواساطة النظاام   فيما يتعلق  املتعدد األطرالالنظام 

 .االتفا  املوحد لنقل املوادقبول نظرا إىل أنها تكون متوفرة فقط عند 

 

 تعدد األطرافالتدابري الرامية إىل حتسني أداء نظام املعاهدة امل-  رابعًا

 للحصول على املوارد وتقاسم منافعها

 

إنشاظ ةموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري  ،، يف دورت  اخلامسةاجلهاز الرئاسيقرر - 11

ةموعاة مان التادابري الا      لللصول على املوارد وتقاسم منافعهاا وأنااو بهاا مهماة وضاع       تعدد األطرالعمل النظام امل

القائمة على االستخدام بالنسبة إىل صندو  تقاسم املنافع بطريقاة مساتدامة   زيادة املدفوعات واملساهمات ( أ: )ستؤدي إىل

وجياب علاى اجلهااز     .21باتباع تدابري إضاافية  تعدد األطرالتعزيز أداظ النظام امل( ب)وقابلة للتنبؤ على املدى الطويل، 

 .22يف دورت  السادسةواذاذ قرار بشأنها هذه التدابري  يفالنظر الرئاسي 

 

نشئت ةموعة العمال املفتوحاة العضاوية بنااظ علاى توصاية مان اللجناة االستشاارية املخصصاة املعنياة            وقد أ- 11

ال  قامت، بناظ على طلب من اجلهاز الرئاسي، بدراساة مساألة تعبئاة املاوارد لصاندو  تقاسام        23باسرتاتيجية التمويل

الستشاارية عاددا مان هاذه الانهج املبتكارة       وحاددت اللجناة ا  ". النهج املبتكارة "املنافع، مع الرتكيز بشكل خاص على 

، الا  نكان أن تطباق مان خاالل إدخاال       "تعدد األطرالإمكانية توسيع نطا  ت طية النظام امل"احملتملة، مبا يف ذل  

  .24ت يري على املعاهدة أو اعتماد بروتوكول مللق باملعاهدة
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 التوجيهات املطلوبة – خامسًا

 

د الوراثية لألغذياة والزراعاة،   راملالحظات التفسريية للسمات املميزة للموا استعراضقد ترغب مجاعة العمل يف - 11

مع مراعاة اارسات االستخدام والتبادل احلالية ومدونات السلو  الطوعية واخلطوو التوجيهية وأفضل املمارساات ذات  

 .ما أبل ت ب  أمانة اهليئة أو املعايري املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، على حنو/الصلة و

 

شروع عناصر لتيسري التنفيذ احمللي لللصول مبا يلي فيما يتعلق مبوقد ترغب مجاعة العمل أيضًا يف أن توصي - 11

 :على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة ملختل  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

الدولياة أو االنضامام    على املعاهدةتقم باملصادقة ع البلدان ال  مل وتشجي األطرال تعدداإلشارة إىل النظام امل (1)

 وتشجيع تنفيذها تنفيذًا كاماًل يف ما يتعلق باملوارد الوراثياة  ،كنا يف أقرب وقتعلى فعل ذل  بعد  ،إليها

ذه ال اياة، خاصاة مان    لقياق ها  تلبلدان النامية لإىل ا لألغذية والزراعة واإلقرار بأهمية تقديم الدعم النباتية

 ؛ةخالل أنشطة بناظ القدرات يف إطار املعاهدة الدولي
 

زياادة  ( أ: )ساتؤدي إىل الا   واإلشارة إىل العملية اجلارية حتت إطار املعاهدة إلعداد ةموعة من التادابري   (1)

ة وقابلاة للتنباؤ علاى    املدفوعات واملساهمات القائمة على االستخدام لصندو  تقاسم املناافع بطريقاة مساتدام   

 ؛25من خالل تدابري إضافية تعدد األطرالوتعزيز سري عمل النظام امل( ب)املدى الطويل، 
 

 اإلشارة إىل السمات املميازة للماوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة واملالحظاات التفساريية ذات الصالة بهاا،          (2)

وتشجيع البلدان يف إطار نظمها احمللية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا الا  تنفاذ املعاهادة     

الوزارات املعنية، ومشاركة ( ب) املناسب؛شكل الاملميزة ب هذه السماتاإلقرار ب( أ)والربوتوكول على ضمان 

استلدال الانظم  يف مشاركة وثيقة ، ذية والزراعةاملوارد الوراثية لألغالزراعة وبالنسبة إىل قضايا مبا يف ذل  

 عاام؛أبشااكل احملليااة اخلاصااة باحلصااول علااى املااوارد وتقاساام منافعهااا بالنساابة إىل املااوارد الوراثيااة     

بالتنسيق مع اجلهاات  والقيام باستلدال النظم احمللية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ( و)

يف خمتلا  القطاعاات   املوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة     يف ذل  مستخدمو أصلاب املصللة املعنيني، مبا

 ؛املتعلقاة بااملوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة     العاادات  وخمتلا    السامات املميازة  كفالة مراعاة الفرعية، ل

 .احملورية يف حتقيق األمن ال ذائي العاملي تبادل عرب احلدود الوطنية نظرا ألهميت وحتسني ال( د)
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