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 الدورة احافتت -لا أو  

 
 (اخلرباء فريق) منافعها وتقاسوووووووووووم املوارد على باحلصوووووووووووول املعين والقانونيني الفنيني اخلرباء فريقل الثالثة الدورة عقدت -1
 .التقرير هذا من باء املرفق يف واملراقبني اخلرباء قائمة وترد .2016 أيلول/سبتمرب 15 إىل 13 من الفرتة يف روما يف
 
 باألعضاء ،(األدىن الشرق) Javad Mozafari Hashjin السيد اخلرباء، لفريق والثانية األوىل الدورتني رئيس رحبو  -2

 .اخلرباء لفريق السابقتني الدورتني ميزت اليت البناءة الروح مواصلة إىل ودعا
 
 اخلرباء فريق بأعضوووووووووووووواء ،Irene Hoffmann السوووووووووووووويدة ،(اهليئة) والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة أمينة رحبتو  -3

 اجتماعات اإليه آلت اليت النواتج توطيد هي اخلرباء فريق مهمة أن إىل وأشووووووووووووارت واحد كفريق العمل أمهية على وشووووووووووووددت
 تيسري عناصرلووووو" هائيةالن الصيغة لوضعه اخلرباء فريق على وأثنت .العمل( )جمموعات الدولية احلكومية الفنية العمل جمموعات
 "والزراعة لألغذية لوراثيةا للموارد الفرعية القطاعات خمتلف إىل بالنسوووووبة منافعها وتقاسوووووم املوارد على للحصوووووول احمللي التنفيذ

 لصووووووووووانعي قدمت العناصوووووووووور أن إىل وأشووووووووووارت .األخرية دورته يف كل   املنظمة، ومؤمتر اهليئة من كل   هبا رحب اليت (العناصوووووووووور)
 اخلاص اودوره والزراعة لألغذية الوراثية للموارد اهلام الدور رباالعتبا األخذ أمهية على تشووووووودد واضوووووووحة رسوووووووالة السوووووووياسوووووووات

 .الوراثية للموارد الفرعية القطاعات ملختلف املميزة والسمات الغذائي األمن حتقيق يف

 

 والمقرر الرئيس ونائب الرئيس انتخاب  -ثانياا 

 
 السووووووويد وانتخب .للدورة رئيسوووووووا (ىناألد الشووووووورق) Javad Mozafari Hashjin السووووووويد انتخاب اخلرباء فريق أعاد -4

Brad Fraleigh (الشمالية أمريكا) السيدة وانتخبت للرئيس نائبا Tashi Yangzome Dorji  مقرراا. 

 

 األعمال جدول اعتماد -ثالثاا 

 
 .التقرير هذا من ألف املرفق يف املبني النحو على األعمال، جدول اخلرباء فريق أقر   -5

 

 الدولية الحكومية الفنية العمل مجموعات جتماعاتا نواتج في النظر -رابعاا 
 الوراثية الموارد على بالحصول المتعلقة األخرى والمسائل

 منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية

 
 لألغذية الوراثية واردامل على للحصوووووووووول الفرعية بالقطاعات اخلاصوووووووووة العناصووووووووور يف النظر" وثيقة يف اخلرباء فريق نظر -6

 2عناصووووووووووووربال األخرية دورته يف رحب املنظمة ومؤمتر اهليئة من كلا  أن إىل اخلرباء فريق وأشووووووووووووار ".1منافعها وتقاسووووووووووووم والزراعة
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 اهليئة عمل بني التكامل إىل أيضووووووواا  أشوووووووار قد املؤمتر وكان .االقتضووووووواء حسوووووووب اسوووووووتخدامهاو  فيها النظر إىل األعضووووووواء ودعا
 امللحق اسووووتخدامها نع النامجة للمنافع واملنصووووف العادل والتقاسووووم ثيةالورا املوارد على احلصووووول بشووووأن ناغويا بروتوكول وبني

 اخلرباء فريق وأخذ .3منافعها موتقاسوووووووو الوراثية املوارد على باحلصووووووووول يتعل ق فيما ،(ناغويا بروتوكول) البيولوجي التنوع باتفاقية
 البيولوجي التنوع فاقيةات أطراف مؤمتر يدعو بأن "البيولوجي التنوع اتفاقية لتنفيذ الفرعي اجلهاز" بتوصوووووووووووووويات أيضوووووووووووووواا  علماا 
  .االقتضاء حسب وتطبقها بالعناصر علماا  تأخذ أن إىل األخرى واحلكومات األطراف عشر الثالث اجتماعه يف
 
 مبساعدة العمل، ةمواصل هبا اخلاصة العمل جمموعات من األخرية، دورهتا يف طلبت، اهليئة أن إىل اخلرباء فريق أشارو  -7
 دور دراسووووة ذلك يف مبا الفرعية، بالقطاعات حتديداا  خاصووووة منافعها وتقاسووووم املوارد على حصووووول عناصوووور بلورة على ني،األم

 العمليات وأ األنشطة ذأخ مع عليه، املتعارف العادي واستخدامها والزراعة لألغذية الوراثية باملوارد املتصلة التقليدية املعارف
 منافعها وتقاسوووووم املوارد على باحلصوووووول املعين اخلرباء فريق فيها ينظر كي وذلك احلسوووووبان، يف يةالدول املعاهدة إطار يف اجلارية

 وفرتات 4احلالية السوووووووووووووونتني فرتة أثناء عقدت اليت العمل جمموعات اجتماعات بتقارير علماا  اخلرباء فريق أخذ وقد .ويدعمها
  .5السابقة السنتني

 
 تفتقر تزال ال البلدان من العديد يف لألغذية الوراثية للموارد الفرعية قطاعاتال معظم أن إىل اخلرباء فريق أشووووووووووووووارو  -8
 وتقاسوووم املوارد على صوووولباحل اخلاصوووة األحدث السوووياسووواتية أو اإلدارية أو التشوووريعية التدابري تنفيذ جمال يف العملية اخلربة إىل

 العديد أن إذ املناسب، الوقت يف الفرعية بالقطاعات اصةاخل العناصر بلورة على العمل مواصلة اهليئة طلب يف ونظر منافعها،
 .منافعها وتقاسم املوارد على للحصول حملية تدابري تنفيذ أو تنقيح أو اعتماد بصدد البلدان من
 
 نواتج لتوطيوود جووديوود اجتموواع عقوود اخلرباء فريق من طلبووت" األخرية دورهتووا يف اهليئووة، أن إىل اخلرباء فريق أشوووووووووووووووارو  -9

 األمني لبيط مواضووووووووويعية دراسوووووووووات عن منبثقة إضوووووووووافية معلومات وأي الدولية احلكومية الفنية العمل جمموعات تاجتماعا
 فريق واعترب ."6ملقبلةا دورهتا يف اهليئة إىل ذلك عن تقرير ورفع العمل، جمموعات قبل من تغطيتها يتم مل قطاعات عن إجراءها
 اخلاصووووة اصوووورالعن بلورة يف التقدم من مزيد إلحراز األربع العمل جمموعات من تاملدخل من املزيد إىل حاجة هناك أن اخلرباء

  .جديدة مواضيعية دراسات أية االجتماع خلل تتوفر مل أنه إىل وأشار الفرعية بالقطاعات
 

 لووةحموواو  ويف ل،العموو جمموعووات نواتج توحيوود على اقتصوووووووووووووور والووذي اخلرباء، فريق إىل بووه عهوود الووذي للتكليف نظراا و  -10
نتج العمل لتيسووري منه

ُ
 وأوصووى القسووم هذا من (5) إىل (1) من الفرعية األقسووام يف املعروضووة املواضوويع ناقش اجملال، هذا يف امل

 اللزمة باملعلومات العمل جمموعات تزود أن شوووأ ا من بعملية ،5 القسوووم يف يرد وكما املسوووتقبل، يف العمل بنطاق يتعلق فيما
 .العمل جمموعات من اهليئة طلبته الذي النحو على الفرعية بالقطاعات خلاصةا العناصر بلورة ملواصلة
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 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد "استخدام" (1)
 

 باسوووتخدام يتعلق افيم أوصوووت، قد كانت احليوانية الوراثية باملوارد املعنية العمل جمموعات أن إىل اخلرباء فريق أشوووار -11
 يسووتعرض أن ات،اجملموع هذه من بكل اخلاصووة الفرعية القطاعات يف املوارد هلذه املميزة والسوومات ائصواخلصوو الوراثية املوارد
  .7القائمة األطر منض الفرعية القطاعات هذه يف النموذجية التبادل وممارسات حالياا  القائم االستخدام وحيلل اخلرباء فريق

 
 ملسوووووووووبقةا للموافقة خاضوووووووووعاا  السوووووووووتخدامها الوراثية املوارد لىع احلصوووووووووول" كوني أن على "ناغويا بروتوكول" ينصو  -12
 لتنوعا اتفاقية ألحكام وفقاا  عليها حصوووووووووووووول الذي أو املوارد هذه منشووووووووووووووأ بلد أي املوارد، هذه يوفر الذي البلد من علم عن

 لوراثيةا املوارد تخداماسوووو عن الناشووووئة املنافع تقاسووووم جيري أن" ينبغي وأنه .8"ذلك خلف الطرف ذلك قرر إذا إال البيولوجي،
 منشوووأ بلد أي وارد،امل هذه يقد م الذي للطرف ومنصوووفة عادلة بطريقة اللحق التجاري والتسوووويق اللحقة التطبيقات وكذلك
 املوارد اسوووتخدام" ناغويا بروتوكول ويعر ف .9"البيولوجي التنوع اتفاقية ألحكام وفقاا  عليها حصووول الذي الطرف أو املوارد هذه
 خلل من ذلووك يف مبووا يووة،الوراث للموارد احليويووة الكيميووائيووة أو/و الوراثيووة الرتكيبووة على وتطوير حبوث إجراء" أنوو ه على "يووةالوراث
 .10"البيولوجي التنو ع اتفاقية من 2 املادة يف احملد د النحو على احليوية التكنولوجيا تطبيق

 
 يشوووومل ال ،"اناغوي بروتوكول" يعرفه كما االسووووتخدام أن إىل منافعها وتقاسووووم املوارد على احلصووووول عناصوووور تشووووريو  -13
 بعد فيما صووووودةاحمل املنتجات السووووتخدام البذور زراعة مثل والزراعة لألغذية الوراثية للموارد النموذجية االسووووتخدامات بعض"

 ؤدىت اليت ألخرىا األنشووطة كانت إذا ما حتديد الصووعب من هأن على أيضوواا  تشوودد العناصوور أن غري ."11البشووري للسووتهلك
 .12"استخداما" تعترب لألغذية الوراثية املوارد خيص فيما بانتظام

 
 املوارد من ديدالع وحتسووووووني وتطوير تصووووووميم جيري أنه" إىل منافعها وتقاسووووووم املوارد على احلصووووووول عناصوووووور ختلصو  -14

 "التطويرو  البحث" أنشوووووووووووووطة تتلزم ماوعند .الزراعي اإلنتاج يف املسوووووووووووووتمر اسوووووووووووووتخدامها خلل من والزراعة لألغذية الوراثية
 البيع ألغراض يةالزراع احملاصووووويل بإنتاج املتعلقة األنشوووووطة عن "االسوووووتخدام" متييز الصوووووعب من يكون قد الزراعي، اإلنتاج مع

 مثلا  احلاالت، ههذ ملعاجلة التوجيه توفر أن منافعها وتقاسووووووووووم املوارد على احلصووووووووووول لتدابري وميكن .البشووووووووووري واالسووووووووووتهلك
 فتعري خارج تقع أخرى وأمثلة "االسووووووووووووتخدام" حتت تندرج اليت االسووووووووووووتعمال أغراض/أنشووووووووووووطة عن أمثلة سوووووووووووورد خلل من
 ."13منافعها وتقاسم ملواردا على للحصول الوطنية التدابري تنفيذ لتسهيل مهماا  اإلضايف الفين التوجيه وسيكون ".االستخدام"
 

 الواسووووووعو التعريف إىل "اخلرباء فريق" أشووووووار ،"االسووووووتخدام" مصووووووطلح يشووووووملها اليت األنشووووووطة نطاق يف النظر لدىو  -15
 الوراثية يبةالرتك يف والتطوير البحث" على مثال أنه على "ناغويا بروتوكول" من 2 املادة إليه تشوووري الذي ،"احليوية تكنولوجيالل"
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 اتفاقية التنوع البيولوجي على أ اب من "بروتوكول ناغويا" "االتفاقية" -2عر ف املادة من "بروتوكول ناغويا". تُ  1-6املادة   8
 ناغويا".من "بروتوكول  1-5املادة   9

 ج من بروتوكول ناغويا-2املادة   10
 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهامن  46الفقرة   11
 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهمن  47الفقرة   12
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 البيولوجي التنو ع اتفووواقيوووة من 2 املوووادة تعرفهوووا كموووا ،"احليويوووة التكنولوجيوووا" وتعين ".الوراثيوووة للموارد احليويوووة الكيميوووائيوووة أو/و
 عمليات أو تجاتمن تعديل أو لصووووووووونع مشوووووووووتقاهتا، أو احلية الكائنات أو البيولوجية النظم يسوووووووووتخدم تكنولوجي تطبيق أي"

 .14"خاص الستخدام
 

 والتطوير البحث شوووووووطةأن نوع أو طبيعة بشوووووووأن حمدد توجيه أي يقدم ال "ناغويا بروتوكول" أن إىل اخلرباء فريق لفت -16
 اعتبارها بغيين اليت األنشوووطة هي ما بشوووأن توصووويات أية تقدمي أن إىل بوضووووح وأشوووار ".االسوووتخدام" مصوووطلح يشوووملها اليت
 "االسوووووتخدام" مفهوم أن ارتأى أنه غري .تكليفه نطاق خارج يقع ،"اسوووووتخداما" تعترب ال اليت األنشوووووطة هي وما "اسوووووتخداما"

 فريق نظر وجهة سوووووووبح ،املطاف  اية يف يقرر أن منها كل   على يتعني اليت البلدان، جانب من فسوووووووريللت واسوووووووعاا  جماالا  يرتك
 الفريق وأشوار .تملةحم منافعها وتقاسوم املوارد على حصوول التزامات أية حيفز ،"اسوتخداماا " تعترب اليت األنشوطة هي ما اخلرباء،
 .الصلة ذات القطرية واخلربات "االستخدامب" املتعلقة القائمة املمارسات مجع املفيد من هأن إىل
 

 القائمة منافعها سووووووموتقا املوارد على للحصووووووول الوطنية التدابري يف املتضوووووومنة االسووووووتثناءات إىل اخلرباء فريق أشووووووارو  -17
 ".سوووووووووووتخداماال" تعريف من املربني رابطات أنشوووووووووووطة أو الرتبية هواية أو املنزلية األنشوووووووووووطة اسوووووووووووتبعاد مثلا  ذلك يف مبا حالياا،
 نيباحث أو نيمسوووووتخدم مثلا،) ميزات مينحها أو املسوووووتخدمني جمموعات بعض يعفي التدابري بعض أن إىل أيضووووواا  أشوووووار كما
 الوراثية ملواردا مثلا،) الوراثية املوارد من أنواع أو (التجارية االستخدامات أو البحوث مثلا،) استخدامات أو ،(أجانب/نيحملي

 (.يةاحليوان أو النباتية
 

 علم، عن مسووووووبقة موافقة منح ممارسووووووات ذلك يف مبا القائمة، املمارسووووووات إىل اسووووووتناداا  أنه، إىل اخلرباء فريق وأشووووووار -18
 جيد قد مثلا، .قامتسوووووو تطبيقاا  "االسووووووتخدام" مفهوم تطبيق على البلدان ملسوووووواعدة عامة معايري وضووووووع ميكن القائمة، واألمثلة
 أنه جمددا وأكد .أخرى تربية ألغراض اسوووووتخدامها حرية املوارد شوووووراء لدى هلم أن معينة، ظروف ظل يف الوراثية، املوارد متلقو
 .15وسعاألو  املستدام والغذائي الزراعي األمن سياق يف منافعها وتقاسم املوارد على احلصول تدابري اختاذ ينبغي

 
 والزراعة، لألغذية يةالوراث للموارد منافعها وتقاسووووووووم املوارد على باحلصووووووووول يتعلق فيما القانوين اليقني ألمهية إدراكاا و  -19

 الوراثية، املوارد اسووووتخدام بلق بالتفصوووويل، يدرسوووووا أن الوراثية للموارد احملتملني لمسووووتخدمنيل ينبغي هأن إىل اخلرباء فريق أشووووار
 .املنطبقة القضائية الوالية مبوجب الصلة ذات القانونية واملمارسات التشريعات

 
 ابقاسووووووووووووو ول د والزراعة لألغذية الوراثية املوارد من معني مورد "اسوووووووووووووتخدام" يود من كل   أن إىل اخلرباء ريقف أشوووووووووووووارو  -20
 املوافقة منح الذي البلد من أخرى منفصلة علم عن مسبقة موافقة حيتاج قد علم عن مسبقة موافقة مع "استخدام" خلل من

 الوراثية املوارد "داماسووووتخ" فيعق د املوافقات من "أهرامات" إىل املسووووتقبل يف يؤدي قد ذلك أن إىل اخلرباء فريق وأشووووار .األوىل
 فريق وأعاد .هاحتسوووووووووين ومواصووووووووولة وحفظها اسوووووووووتخدامها من بدالا  الوراثية، املوارد اجتناب املربون خيتار وقد .والزراعة لألغذية

                                        
 من "بروتوكول ناغويا". د-2املادة   14
 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من 3-15الفقرة   15
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 قطاعية معايري عوضوووووووو دعم خلل من ذلك يف مبا املسووووووووألة، هلذه متميزة حلول يف احلكومات تنظر أن باقرتاحه التذكري اخلرباء
 .16األطراف متعددة حلول إجياد أو املربني إعفاء مثل من احلالية، املمارسات أفضل إىل باالستناد فرعية

 

 والزراعة لألغذية الوراثية للموارد "المنشأ بلد" (2)
 

 التعريف حسووووووب .زراعةوال لألغذية الوراثية واردامل سووووووياق يف املنشووووووأ بلد تعريف تطبيق أمهية إىل اخلرباء فريق وأشووووووار -21
 مواقعها ظروف يف لوراثيةا املوارد تلك ميتلك الذي البلد الوراثية املوارد منشووووووووووووووأ بلد" يعين البيولوجي، التنوع اتفاقية يف الوارد

 حالة ويف طبيعية، ئلوموا إيكولوجية نظم ضووووووووووووومن الوراثية املوارد وجود ظروف" "الطبيعية املواقع ظروف يف" وتعين ".الطبيعية
سوووووووتأنسوووووووة األنواع

ُ
سوووووووتزرعة، أو امل

ُ
سوووووووتأنسوووووووة األنواع" وتعين ".املميزة خصوووووووائصوووووووها فيها اكتسوووووووبت اليت احمليطة املناطق يف امل

ُ
 امل

سووووووووووتزرعة أو
ُ
 فيعر   وال البيولوجي التنوع اتفاقية تعرف وال .17"احتياجاهتم لتلبية بالبشوووووووووور تطويرها عملية تأثرت اليت األنواع امل

 ".مميزة خصائص" مصطلح ناغويا بروتوكول
 

 املوارد من لعديدل االبتكار عملية" أن أفادت امنافعه وتقاسم املوارد على احلصول عناصر أن إىل اخلرباء فريق وأشار -22
 كثريين أناس من تسوووووامهام على تقوم تدرجية طبيعة ذات واحليوانية، النباتية الوراثية املوارد وخاصوووووة والزراعة، لألغذية الوراثية
 وراثية موارد مبسوووووووووامهات بل ،مفرد وراثي مورد من املنتجات معظم ُيسوووووووووتخرج وال .خمتلفة أوقات ويف خمتلفة أماكن يف خمتلفني
  .18"االبتكار عملية من خمتلفة مراحل يف متعددة

 
 السوووووووووتخدامها يةالوراث املوارد على احلصوووووووووول كوني أن ينبغي "ناغويا بروتوكول" مبوجب أنه إىل اخلرباء فريق وأشوووووووووار -23

 وفقاا  يهاعل حصووووووول الذي أو املوارد هذه منشوووووووأ بلد أي املوارد، هذه يوفر الذي البلد من علم عن املسوووووووبقة للموافقة خاضوووووووعاا 
 النوواشووووووووووووووئووة املنووافع تقوواسووووووووووووووم جيري أن" وينبغي" .19ذلووك خلف الطرف ذلووك قرر إذا إال البيولوجي، التنوع اتفوواقيووة ألحكووام

 يقد م الذي للطرف ومنصفة عادلة بطريقة اللحق التجاري والتسويق اللحقة التطبيقات وكذلك الوراثية ملواردا استخدام عن
 .20"البيولوجي التنوع اتفاقية ألحكام وفقاا  عليها حصل الذي أو املوارد هذه منشأ بلد أي املوارد، هذه

 
 البلد كان ذاإ ما بشوووووأن أمكن، حيثما يقني، على لوراثيةا املوارد مسوووووتخدمو يكون أن أمهية إىل اخلرباء فريق وأشوووووار -24
 احلصوووووووووووووول بالتايل يتطلب وقد ،البيولوجي التنوع التفاقية وفقا عليها حصووووووووووووول أنه أو املنشوووووووووووووأ بلد هو وراثية موارد يوفر الذي
 احلصوووووووووول تدابري ونتك أن ينبغي" أنه اخلرباء فريق وكرر .متبادلة بصوووووووووورة عليها متفق وشووووووووورو  علم عن مسوووووووووبقة موافقة على
 ذات املزارد على ولاحلصوووو بأحكام املشوووومولة والزراعة لألغذية الوراثية باملوارد يتعلق فيما واضووووحة منافعها وتقاسووووم املوارد على
 .القطرية واملمارسات اخلربات بشأن املعلومات من املزيد جبمع وأوصى "21الصلة

 

                                        
 اعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهمن  77الفقرة   16
 من اتفاقية التنوع البيولوجي 2املادة   17
 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهامن  70-69الفقرتان   18
 بروتوكول ناغويا""من  1-6املادة   19
 اغويا"بروتوكول ن"من  1-5املادة   20
 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهامن  36الفقرة   21
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 ةومشارك موافقة أو علم عن مسبقة موافقة على الحصول (3)
 معها المنافع وتقاسم والمحلية األصلية المجتمعات

 
 تدابري، اختاذ لي،احمل للقانون ووفقا طرف، كل على يتعني" ،"ناغويا بروتوكول" مبوجب أنه إىل اخلرباء فريق أشووووووووووووووار -25

 األصوووولية اجملتمعات تلكهامت اليت الوراثية باملوارد املرتبطة التقليدية املعرفة على احلصووووول ضوووومان إىل هتدف االقتضوووواء، حسووووب
 متفق شووورو  إىل لتوصووولا مت قد هوأن ،ومشووواركتها قبوهلا أو واحمللية األصووولية اجملتمعات من علم عن املسوووبقة املوافقة مع واحمللية
 اسوووووتخدام عن الناشوووووئة املنافع تُتقاسوووووم كي" 22االقتضووووواء حسوووووب تدابري اختاذ طرف كل على ويتعني .متبادلة بصوووووورة عليها
 يكون أن وينبغي منصووووووووووووووفا،و  ادالا ع تقامسا   املعرفة هذه متلك اليت احمللية اجملتمعات مع الوراثية باملوارد املرتبطة يديةالتقل املعرفة
 ذهه أن إىل منافعها وتقاسم املوارد على احلصول عناصر وتشري .23"متبادلة بصورة عليها متفق شرو  على مبنياا  التقاسم هذا

 24.نفسه الوقت يف تتم الوراثية املوارد إتاحة كانت إذا عما النظر بغض تنطبق املتطلبات
 

 احمللي، القانون مبقتضووى "ناغويا بروتوكول" يف طرف كل يتخذ أن ينبغي احمللي، للقانون وفقاا  أنه اخلرباء فريق أشووارو  -26
 واحمللية األصووولية تمعاتاجمل موافقة أو علم عن املسوووبقة املوافقة على احلصوووول ضووومان إىل ترمي" تدابري املناسوووب، النحو وعلى

 يتخذ أن وينبغي "25.املوارد هذه على احلصوووووول منح يف املكرس احلق يسوووووود حيثما وراثية موارد على احلصوووووول يف ومشووووواركتها
 متلكها ليتا الوراثية املوارد اسووووووووتخدام عن الناشووووووووئة املنافع تقاسووووووووم ضوووووووومان هبدف" تدابري املناسووووووووب، النحو وعلى طرف كل

 الوراثية، املوارد هذه يف احمللية اجملتمعات هلذه املكرسووووة احلقوق بشووووأن الداخلية التشووووريعات مبقتضووووى لية،وحم أصوووولية جمتمعات
 26.عليها متفق شرو  أساس على املعنية، احمللية اجملتمعات مع ومنصفة عادلة بطريقة

 
 منافعها وتقاسم املوارد على احلصول عناصر تفيد والزراعة، لألغذية الوراثية املوارد سياق يف أنه إىل اخلرباء فريق أشار -27
 علم نع املسووووووووووووووبقة املوافقة على احلصووووووووووووووول كيفية بشووووووووووووووأن التوجيه من مزيد على احلصووووووووووووووول إىل حاجة هناك تكون قد أنه
 .27"ومشاركتها قبوهلا أو واحمللية األصلية اجملتمعات من
 

 غريها أو شوووريعاتوت آليات لوضوووع الطوعية جيهيةالتو  اخلطو  مشوووروع" على اجلاري بالعمل علماا  اخلرباء فريق أخذ -28
 لحصووووووووووولل احمللية واجملتمعات األصوووووووووولية الشووووووووووعوب من علم وعن واملسووووووووووبقة [احلرة] املوافقة لضوووووووووومان امللئمة املبادرات من
 سووتخداما عن اشووئةالن للمنافع واملنصووف العادل التقاسووم وضوومان ،[ومشوواركتها قبوهلا أو] وممارسوواهتا وابتكاراهتا معارفها على

 اإلبلغ وضووومان املسوووتدام، واسوووتخدامه البيولوجي التنو ع صوووونب الصووولة ذات واملمارسوووات واالبتكارات املعارف هذه وتطبيق
 ما لفرتة لعضوووويةا املفتوحة املخصوووصوووة العمل جمموعة به أوصوووت ما وهو ،"ومنعه التقليدية للمعارف املشوووروع غري التمل ك عن

                                        
 بروتوكول ناغويا""من  7املادة   22

 بروتوكول ناغويا""من  5-5املادة   23

 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهامن  63الفقرة   24

 بروتوكول ناغويا""من  2-6املادة   25
 بروتوكول ناغويا""من  2-5املادة   26
 عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهامن  64قرة الف  27
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 التنو ع ةاتفوواقيوو أطراف مؤمتر يعتمووده بووأن الصوووووووووووووولووة ذات البيولوجي التنو ع اتفوواقيووة وأحكووام (ي)8 بوواملووادة املعنيووة الوودورات بني
 .201628 األول كانون/ديسمرب يف سينعقد الذي عشر الثالث اجتماعه يف البيولوجي

 
 لألغذية الوراثية رداملوا ىعل افظةباحمل يتعلق ما يف واحمللية األصوووووولية اجملتمعات أمهية على الضوووووووء اخلرباء فريق سوووووول و  -29

 املسوووووووبقة املوافقة على احلصوووووووول كيفية عن تقارير رفع إىل البلدان اهليئة تدعو بأن وأوصوووووووى .املسوووووووتدام واسوووووووتخدامها والزراعة
 تدابري أية تنفيذ الجم يف اخلربات وعن ،القضووووائية والياهتا ضوووومن ومشوووواركتها قبوهلا أو واحمللية األصوووولية اجملتمعات من علم عن
 احمللية املمارسووات نوعت إىل وبالنظر .والزراعة لألغذية الوراثية املوارد حالة يف منافعها وتقاسووم املوارد على باحلصووول صوولة ذات
 واحمللية األصلية اجملتمعات أيضاا  وتدع أن اهليئة على يتعني جمتمعية، وإجراءات وبروتوكوالت العرفية قواننيبال غالبا تستنري اليت

 املوافقة مقاربة يف البلدان تنظر أن ميكن كيف بشووووووأن اآلراء وتقدمي خرباهتم عن تقارير رفع إىل خريناآل املصوووووولحة وأصووووووحاب
 التقليدية واملعرفة الزراعةو  لألغذية الوراثية املوارد حالة يف ومشوووواركتها قبوهلا أو واحمللية األصوووولية اجملتمعات من علم عن املسووووبقة
 الفرعيووة، بووالقطوواعووات اخلوواص التوجيووه ذلووك يف مبووا التوجيووه، ضوووووووووووووورورة يف النظر ينبغي أنووه اخلرباء فريق وأوصووووووووووووووى .هبووا املرتبطووة
 احلصووووول قبل كتهاومشووووار  قبوهلا أو واحمللية األصوووولية اجملتمعات من علم عن املسووووبقة املوافقة على احلصووووول ميكن كيف بشووووأن
 واحمللية، األصوووووووووووووولية اجملتمعات كهامتتل اليت الوراثية باملوارد املرتبطة التقليدية املعرفة على أو والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على
 .أعله الواردة املعلومات ضوء يف
 

 المنافع تقاسم (4)
 

 التقليدية املعرفةو  الوراثية املوارد اسووووتخدام عن الناشووووئة للمنافع واملنصووووف العادل التقاسووووم أن إىل اخلرباء فريق وأشووووار -30
 خاصة وللحفظ، املستدام دامللستخ حافزاا  يوفر وقد منافعها وتقاسم املوارد على احلصول تدابري يف ارئيسي اعنصر  هبا املرتبطة
 ملحق يف النقدية ريوغ النقدية املنافع على أمثلة وترد .نقدية وغري نقدية منافع املنافع تشوووووووووووووومل وقد .احمللي املسووووووووووووووتوى على
 ".ناغويا بروتوكول"
 

 اعةوالزر  لألغذية الوراثية املوارد على احلصول أن إىل وأشار املعاهدة من 1-13 املادة على التأكيد اخلرباء فريق أعادو  -31
 .الغذائي األمن لتحقيق أساسي وأنه منفعة ذاته حبد شك لي مجيعها

 
 القائمة املنافع متقاسوو خيارات اسووتيعاب مدى تسووتكشووف أن يف ما وقت يف ترغب قد اهليئة أن اخلرباء فريق أشووارو  -32
 .البلدان فيها ظرلتن املنافع لتقاسم إضافية خيارات االقتضاء، حسب تطور، وأن فرعي، قطاع لكل ملميزةا للسمات حالياا 

 

 الفرعية بالقطاعات الخاصة وتقاسمها المنافع على الحصول عناصر نطاق (5)
 

 يتعني اليت اعةوالزر  لألغذية الوراثية املوارد جمموعات ملختلف واضووووووووووح تعريف وضووووووووووع أمهية على اخلرباء فريق شوووووووووودد -33
 قد املمارسووووة جمتمعات بعض أن إىل وأشووووار .الفرعية بالقطاعات خاصووووة وتقامسها املنافع على حصووووول عناصوووور هلا توضووووع أن

 ممارسووووووات ةاملختلف املمارسووووووة جمتمعات تعتمد قد فرعي قطاع كل ضوووووومن أنه إىل أيضووووووا وأشووووووار .فرعي قطاع من أكثر يغطي

                                        
 1/9J/REC/8UNEP/CBD/WGالوثيقة   28
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 أنه إىل وأشووار .عكسووهات أن الفرعية بالقطاعات اخلاصووة وتقامسها املنافع على احلصووول لعناصوور ميكن خمتلفة وتبادل اسووتخدام
  .دحمد فرعي قطاع إىل إسناده من أحياناا  أمهية أكثر معني وراثي مورد استخدام نوع يكون قد العناصر، منظور من
 

 توضووح أن ينبغي ةالفرعي بالقطاعات اصووةاخل وتقامسها املنافع على احلصووول عناصوور أن إىل أيضوواا  اخلرباء فريق أشووارو  -34
 .الغذائي واألمن والزراعة باألغذية املباشرة الصلة ذات االستخدامات على فحسب تنطبق كانت إذا ما

 

 المستقبل في العمل   -خامساا 
 

 منافعها وتقاسوووووم ةوالزراع لألغذية الوراثية املوارد على احلصوووووول جمال يف العمل اهليئة تواصووووول أن اخلرباء فريق أوصوووووى -35
 أصحاب من وغريها هامنافع وتقاسم املوارد على احلصول جمال يف املنخرطة املختلفة وسلطاهتا األعضاء البلدان توعية هبدف

 األمن حتقيق يف املتميز اخلاص ودورها والزراعة لألغذية الوراثية املوارد أمهية إظهار على األعضوووواء البلدان ملسوووواعدة املصوووولحة،
 مسوووووامهةا  هبا، خلاصوووووةا منافعها وتقاسوووووم املوارد على احلصوووووول تدابري يف املختلفة الفرعية للقطاعات املميزة ماتوالسووووو الغذائي

 ديةجم بطريقة املشوووواركة من الفرعية القطاعات ومتكني املسووووتدامة التنمية أهداف من 6 -15 واملقصوووود 5-2 املقصوووود حتقيق يف
 .ةوالدولي ةواإلقليمي ةوالوطني ةاحمللي املستويات على صلة ذات عمليات يف التواصل وتعزيز

 
 منافعها وتقاسووووووووم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصووووووووول جمال يف اهليئة عمل يركز بأن اخلرباء فريق أوصووووووووىو  -36

 :على القادمة الدورتني بني ما فرتة خلل
 

 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصوووووول جمال يف املنخرطة املختلفة وسووووولطاهتا األعضووووواء البلدان وعي حتسوووووني 
 املصلحة؛ أصحاب من وغريها منافعها وتقاسم

 الصلة؛ ذات املمارسة جمتمعات خصائص وتوصيف حتديد 

 للموارد رعيةالف القطاعات ملختلف الفرعية بالقطاعات خاصوووة منافعها وتقاسوووم املوارد على حصوووول عناصووور وضوووع 
 لدانالب ملسوووووووووووووواعدة عامة ومعايري حالياا  القائمة املمارسووووووووووووووات أسوووووووووووووواس على ذلك يف مبا الزراعة،و  لألغذية الوراثية
 راعة؛والز  لألغذية الوراثية للموارد املميزة السمات باحلسبان األخذ مع ،"االستخدام" مفهوم تطبيق على

 التبادلو  االسووووتخدام رسوووواتمما بشووووأن املصوووولحة وأصووووحاب واحمللية األصوووولية واجملتمعات البلدان من املعلومات مجع 
 اجملتمعات وبروتوكوالت معايري أو/و الصلة ذات املمارسات وأفضل التوجيهية واخلطو  الطوعية السلوك ومدونات
 حتديداا  تناولت اليت منافعها وتقاسوووووووم املوارد على احلصوووووووول بشوووووووأن النموذجية التعاقدية األحكام عن وكذلك احمللية،
 الزراعة؛و  لألغذية الوراثية املوارد

 قبوهلا أو واحمللية ةاألصلي اجملتمعات من علم عن املسبقة املوافقة على احلصول كيفية عن البلدان من املعلومات مجع 
 منافعها وتقاسم واردامل على احلصول تدابري من أي تنفيذ جمال يف اخلربات وعن ،القضائية والياهتا ضمن ومشاركتها

 والزراعة؛ لألغذية يةالوراث املوارد حالة يف الصلة ذات
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 كذلكو  خرباهتا عن املصووووووووولحة أصوووووووووحاب من وغريها الصووووووووولة ذات واحمللية األصووووووووولية اجملتمعات من معلومات مجع 
 واحمللية األصوووووووووولية اتاجملتمع من علم عن املسووووووووووبقة املوافقة مقاربة يف البلدان نظر يةبكيف يتعلق فيما نظرها وجهات

  ة؛تقليدي معرفة من بذلك يرتب  وما والزراعة لألغذية الوراثية املوارد حالة يف ومشاركتها قبوهلا أو

 منافعها وتقاسم املوارد على احلصول عناصر استخدامب يتعلق ما يف خرباهتا عن البلدان من املعلومات مجع. 
 

 املوارد على حصوللل األطراف املتعدد النظام تغطية وأن 3 املادة يف معر ف املعاهدة نطاق أن إىل اخلرباء فريق وأشار -37
 بتعزيز ةاملعني املخصصة العضوية املفتوحة العمل جمموعة من طُلب أنه إىل كذلك وأشار .11 املادة يف معر ف منافعها وتقاسم
 ياراتخ ببلورة تقوم أن أمور، مجلة بني من للمعاهدة، الرئاسووووووووووووي اجلهاز أنشووووووووووووأها اليت األطراف، املتعدد النظام عمل سووووووووووووري
 :أن اخلرباء فريق وأوصى .األطراف املتعدد نظامال تغطية لتكييف

 
 عمل برامج وتنفيذ عوضوو جهود يف االتسوواق تعزيز بغية التعاون توطيد للمعاهدة الرئاسووي واجلهاز اهليئة أمينا يواصوول 

 منافعها؛ وتقاسم املوارد على باحلصول يتعل ق فيما اجلهازين

 وفقاا  والزراعة ذيةلألغ النباتية الوراثية للموارد املسووووووووووووووتمرة كمتهحو  إطار يف للمعاهدة، الرئاسووووووووووووووي اجلهاز اهليئة تدعو 
 ي زةاملم السووووووووووومات مع مكم لة بصوووووووووووورة للتعامل اهليئة مع كثب عن التنسووووووووووويق مواصووووووووووولة إىل املعاهدة، من 3 للمادة

 اجلارية ملياتعوال األنشووووووووطة باالعتبار األخذ مع والزراعة، لألغذية النباتية الوراثية للموارد احملددة واالسووووووووتخدامات
 لدعم اجلاري عاونوالت األطراف املتعدد النظام عمل حتسوووووني إىل الرامية احلالية العملية ذلك يف مبا املعاهدة، إطار يف

 ناغويا؛ ربوتوكوللو  البيولوجي التنوع والتفاقية للمعاهدة املتناسق التنفيذ

 املتعدد النظام زيزتع إىل الرامية العملية عن نتظمةم فرتات على املعلومات تبادل إىل الرئاسووووووووووووووي اجلهاز اهليئة تدعو 
 .اجلهود ازدواجية تفادي بغرض األطراف

 
 خمتلفة أشوووكالب املعلومات هذه توصوووف) واسوووتخدامها اجلينية املعلومات على احلصوووول مسوووألة اخلرباء فريق ناقشو  -38
 "(dematerialisation) اإللكرتوين إىل املادي من التحويل"و "(in silico) احلاسوبية احملاكاة طرق عن االستخدام" أ ا على
 .النقاش هذا يف قدما املضي ينبغي كان إذا فيما تنظر أن اهليئة تود وقد "(.اجليين التسلسل بيانات" أو/و
 

 وتقاسوووووم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصوووووول بشوووووأن دولية عمل حلقة اهليئة تعقد أن اخلرباء فريق أوصوووووىو  -39
 أسوووورع يف بدعمها، أو لوجيالبيو  التنوع اتفاقية أمانة مع بالتعاون ورمبا املعاهدة، وأمانة اهليئة أمانة بني بالشووووراكة تُنظ م نافعهام

 اهليئة أعضاء عيو  درجة رفع إىل الدولية العمل حلقة هتدف أن وينبغي .للهيئة عشرة السادسة العادية الدورة بعد ممكن وقت
 وصوووولتها هامنافع وتقاسووووم املوارد على احلصووووول ملسووووألة املمارسووووة، وجمتمعات اآلخرين املصوووولحة أصووووحاب وكذلك واملراقبني،
 املوارد يف خرباءو  العمل جمموعات مكاتب ذلك يف مبا للمشوووووووووووووواركني، منتدى توفري وكذلك والزراعة، لألغذية الوراثية باملوارد
 املعلومات لتبادل افعها،من وتقاسووووووووووووم املوارد على باحلصووووووووووووول املعين رباءاخل وفريق واللفقاريات الدقيقة احلية للكائنات الوراثية
 اهليئة تدعو أن اخلرباء فريق وأوصووووووووووووووى .أعله 37 الفقرة يف املذكورة األعمال بشووووووووووووووأن ذلك يف مبا النظر، ووجهات واخلربات
 قي مة أيضا كونست هذه الدولية لالعم حلقة أن اخلرباء فريق ويرى .هذه العمل حللقة صلة ذات مدخلت تقدمي إىل األعضاء
 .الفرعية بالقطاعات اصةاخل منافعها وتقاسم املوارد على حصول عناصر بتطوير يتعلق فيما فيها العمل وجمموعات للمكاتب
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 احلصوووول عناصووورل أويل مشوووروع وضوووع هلا التابعة العمل جمموعات مكاتب من اهليئة تطلب بأن اخلرباء فريق أوصوووىو  -40
 باالعتبار األخذ معو  الفرعية للقطاعات املميزة السمات أساس على الفرعية، بالقطاعات اخلاصة منافعها وتقاسم املوارد على

 النسوووووبةب أما .للهيئة عشووووورة السوووووابعة العادية الدورة قبل العمل جمموعات لتسوووووتعرضوووووها أعله، 37 الفقرة يف املذكورة األعمال
 ممثلني خرباء سوووبعة يضوووع نأ اخلرباء فريق أوصوووى فقد واللفقاريات، الدقيقة احلية ناتللكائ الوراثية للموارد الفرعيني للقطاعني
 .الفرعيني طاعنيالق هبذين اخلاصة منافعها وتقاسم املوارد على احلصول لعناصر مشروعاا  اهليئة مكاتب ترشحهم لألقاليم

 
 احلية لكائناتل الوراثية املوارد جمال يف ةالسووووووووووووووبع واخلرباء العمل جمموعات مكاتب جتتمع أن اخلرباء فريق أوصووووووووووووووىو  -41

 لألغذية لوراثيةا املوارد على احلصوووووول بشوووووأن الدولية العمل حلقة بعد مباشووووورة أيام ثلثة ملدة واحدة مرة واللفقاريات الدقيقة
 .العملية مراحل مجيع يف اا إلكرتوني العمل على السبعة واخلرباء املكاتب بتشجيع اخلرباء فريق وأوصى .منافعها وتقاسم والزراعة

 
 تضووووعه يالذ الفرعية بالقطاعات اخلاصووووة منافعها وتقاسووووم املوارد على احلصووووول عناصوووور مشووووروع اسووووتعراض لدىو  -42

 الوراثية املوارد عمشووووورو  ذلك يف مبا العناصووووور، مشوووووروع لتوطيد جمددا اجتماع ينعقد بأن اخلرباء فريق يوصوووووي العمل، جمموعات
 .عشرة السابعة العادية دورهتا يف اهليئة فيه تنظر كي قاريات،واللف الدقيقة احلية للكائنات
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 ألف المرفق
 

 والقانونيين الفنيين الخبراء لفريق الثالثة الدورة أعمال جدول
 منافعها وتقاسم الموارد على بالحصول المعني

 
 
  واملقرر الرئيس (نواب) ونائب الرئيس انتخاب -1
 
 مينالز  واجلدول األعمال جدول اعتماد -2
 
 املوارد على احلصووووووولب املتعلقة األخرى املسووووووائل ويف الدولية احلكومية الفنية العمل جمموعات اجتماعات نواتج يف النظر -3

 .منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية
 
 أخرى مسائل أية -4
 
 التقرير اعتماد -5
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 باء المرفق
 

والمراقبين الخبراء قائمة  

 

 الخبراء

 
 أفريقيا

 
Mr Gemedo DALLE TUSSIE 

Director-General  

Institute of Biodiversity Conservation 

P.O.Box 30726 

Addis Ababa 

Ethiopia 

Phone: +251 911887041 

Email: gemedod@ibc.gov.et 
gemedod@yahoo.com 

Mr Pierre DU PLESSIS 

Senior Consultant 

Ministry of Environment and Tourism 

CRIAA SA-DC 

P.O.Box 23778 

Windhoek 
Email: pierre.sadc@gmail.com 

 
 آسيا

 
Mr Akio YAMAMOTO 

Researcher 

Genetic Resources Center 

National Agriculture and Food 
Research Organization 

2-1-2  Kannondai 

Tsukuba, Ibaraki 305-8602 

Japan 

Phone: +81 29 838 8707 

Email: yamaaki@affrc.go.jp 

Ms Tashi YANGZOME DORJI 

Program Director 

National Biodiversity Centre 

Ministry of Agriculture and Forests 

Thimpu 

Phone: +975 2351416 

Fax: +975 2351219 

Email: tyangzome@moaf.gov.bt  

 
Ms Ayako TAKADA*) 
Deputy Director 
Environment Policy Office 
Policy Planning Division 
Minister's Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries 
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 

                                        
 حضرت اجللسة الثالثة لفريق اخلرباء املعين باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها كمراقب  *
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Tokyo 100-8950 
Japan 
Phone number: +81 3 6744 2017 
Fax: +81 3 3591 6640 
Email: ayako_takada550@maff.go.jp 

 

 أوروبا

 
Ms Elzbieta MARTYNIUK 

National Research Institute of Animal  

Production 

30, Wspolna Street 

00-930 Warsaw 

Poland 

Phone: +48 226231714 

Fax: +48 226231056 

Email: elzbieta_martyniuk@sggw.pl 

Mr Alwin KOPŜE 

Responsible 

International Sustainable Agriculture 
Unit 

Federal Office for Agriculture 

Mattenhofstrasse 5 

CH-3003 Berne 

Switzerland 

Phone: +41 31 323 4445 

Fax: +41 31 322 2634 

Email: alwin.kopse@blw.admin.ch 

 
 الكاريبي رالبح ومنطقة الالتينية أمريكا

 
Sra. Teresa AGÜERO TEARE 

Encargada ambiental, bioseguridad y 

recursos genéticos 

Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias  -  

ODEPA 

Ministerio de Agricultura 

Teatinos 40, piso 8 

Santiago 

Chile 

Phone: +56 223973039 

Fax: +56 223973044 

Email: taguero@odepa.gob.cl 

Sr Jorge CABRERA 

Professor 

University of Costa Rica/ INBio  

PO Box: 317-3015  

San Rafael de Heredia 

Costa Rica 

Phone: +506 22677594 

Email: jcabrera@cisdl.org; 
jorgecmedaglia@hotmail.com  
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 األدنى الشرق

 
Ms Lamis CHALAK 

Biotechnology and Plant Genetic 
Resources 

Faculty of Agricultural Sciences 

Lebanese University 

Beirut 

Lebanon 

Phone: +961 3211855 

Email: lamis.chalak@gmail.com  

Mr Javad MOZAFARI HASHJIN 

Head - National Plant Gene Bank 

Seed and Plant Improvement Institute  

(SPII) 

Mahdasht Avenue 

4119 Karaj 

Islamic Republic of Iran 

Phone: +98 2612701260 

Fax: +98 2612716793 

Email: jmozafar@yahoo.com 

 
 الشمالية أمريكا

 
Mr Brad FRALEIGH  

Director, Multilateral S&T Relations  

Agriculture and Agri-Food Canada  

1341 Baseline Road, Tower 5-5, Room 
133  

Ottawa, Ontario 

Canada K1A 0C6 

Phone: +613 773 1838 

Email: brad.fraleigh@agr.gc.ca 

Ms Hannah LOBEL 

Attorney-Adviser 

Office of the Legal Adviser U.S. 
Department of State 

2201 C Street NW, Suite 6420 

Washington, DC 20520 

Phone: +1 202 647-7147 

Email: LobelHJ@state.gov 

 

 الهادئ المحيط غرب جنوب

 
Mr Seuseu TAUATI 

Consultant 

Crops Division 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

P.O.Box 1874 

Apia, Samoa 

Email: seuseu.tauati@maf.gov.ws 

Mr Brad SHERMAN**) 

Affiliated Professor 

Centre for Plant Science 

The University of Queensland 

Brisbane 

Australia 

Phone: +61 7 336 53319 

Email: b.sherman@uq.edu.au 

 
  

                                        
 كمراقب منافعها وتقاسم املوارد على باحلصول املعين رباءاخل لفريق الثالثة اجللسة حضرت  **
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 المراقبون

 

  البيولوجي التنوع اتفاقية

 
Ms Kathryn GARFORTH 
Programme Officer - Nagoya Protocol Unit 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
United Nations Environment Programme 
413 St. Jacques Street West, Suite 800 
Montreal, QC, H2Y 1N9 
Canada 
Phone: +1 5142877030 
Fax: +1 5142886588 
Email: kathryn.garforth@cbd.int 

 
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية المعاهدة

 
Mr Álavro TOLEDO 
Technical Officer 
Secretariat of the International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Phone: 39.06.57054997 
Email: Alvaro.toldeo@fao.org 

 
 مة الدولية للتنوع البيولوجيالمنظ
 

Mr Michael HALEWOOD 
Head of Policy Unit 
Bioversity International 
Via dei Tre Denari, 472/a 00057  
Maccarese Rome 
Phone: +39 066118208  
Email: m.halewood@cgiar.org 

  

mailto:Alvaro.toldeo@fao.org
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 جيم المرفق
 

 بالوثائق قائمة

 

 العمل وثائق

 
CGRFA/TTLE-ABS-3/16/1 REV.1 الزمين واجلدول املؤقت األعمال جدول 

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/2 لوراثيةا املوارد على للحصووووول الفرعي بالقطاع اخلاصووووة العناصوووور يف النظر 
 .منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية

 

 إعالمية وثائق

 
CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.1 واملراقبني اخلرباء قائمة 

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.2 باملوارد ةاملعني الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعة الرابعة الدورة تقرير 
 احلرجية الوراثية

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.3 باملوارد ةاملعني الدولية احلكومية الفنيوووووة العمل جلماعوووووة الثامنة الدورة تقرير 
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.4 صووووووووووووةاملخصوووووووووووو الدولية احلكومية الفنية العمل جملموعة األوىل الدورة تقرير 
 والزراعة لألغذية املائية الوراثية باملوارد املعنية

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.5 باملوارد يةاملعن الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعة التاسوووووعة الدورة تقرير 
 والزراعة لألغذية احليوانية الوراثية

CGRFA/TTLE-ABS-3/16/INF.6 بالوثائق قائمة 

 
 أخرى وثائق

 
CGRFA-15/15/9 باملوارد ةاملعني الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعة الثامنة الدورة تقرير 

 والزراعة لألغذية احليوانية الوراثية

CGRFA-15/15/12 باملوارد يةاملعن الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعة الثالثة الدورة تقرير 
 .احلرجية الوراثية

CGRFA-15/15/14 باملوارد يةاملعن الدولية احلكومية الفنية العمل جلماعة السووووابعة الدورة تقرير 
 والزراعة لألغذية النباتية الوراثية
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