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 الفنیین الخبراء لفریق الرابعة الدورة
 بالحصول المعني والقانونیین

 منافعھا وتقاسم الموارد على
 
 
 
 
 

 2018 األول تشرین/أكتوبر 31-29 إیطالیا، روما،
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتحدة لألمم والزراعة األغذیة منظمة
 2018 روما،

  



 والقانونیین الفنیین الخبراء فریقل رابعةال الدورة وثائق تتاح
 منافعھا وتقاسم والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على بالحصول المعني

 :التالي العنوان على اإلنترنت على
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/ttle-abs/ar/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أي عن تعبر ال موض����وعاتھ عرض وطریقة المطبوع ھذا في المس����تخدمة األوص����اف
 ألي القانوني بالوض��ع یتعلق ما في المتحدة لألمم والزراعة األغذیة لمنظمة خاص يرأ
 وتخومھا. حدودھا بتعیین أو بسلطاتھا یتعلق ما في أو منطقة أو مدینة أو إقلیم أو بلد

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/ttle-abs/ar/
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 المحتویات بیان
 

 الفقرات
 

 3-1 الدورة افتتاح -الً أوّ 
 ً  4 والمقرر الرئیس ونائب الرئیس انتخاب -ثانیا
 ً  5 األعمال جدول اعتماد -ثالثا

 ً  11-6 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد بشأن الرقمیة" التسلسل معلومات" -رابعا
 ً  17-12 تفسیریةال المذكرات مسودات توحید -خامسا
 ً  18 ختامیة مالحظات -سادسا

 
 المرافق

  الخبراء قائمة -ألف
 على ب��الحص������ول المعني والق��انونیین الفنیین الخبراء لفریق الرابع��ة ال��دورة أعم��ال ج��دول -باء

 ال���������������������������������������������������������������������������������������������������م���������������������������������������������������������������������������������������������������وارد
 منافعھا وتقاسم

 مختلف إلى بالنس���بة منافعھا وتقاس���م الموارد على للحص���ول المحلي التنفیذ لتیس���یر عناص���ر -جیم
 المذكرات بمس������ودات مش������فوعة والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد الفرعیة القطاعات
 التفسیریة

 بالوثائق قائمة -دال
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 الدورة افتتاح -الً أوّ 
 
قدتان -1 لدورة ع عةال ا قانونیین الفنیین الخبراء فریقل راب  الموارد على بالحص������ول المعني وال

 .2018 األول تش������رین/أكتوبر 31 إلى 29 من الفترة خالل روما في الخبراء) (فریق منافعھا وتقاس������م
 التقریر. ھذاب ألف المرفق في الخبراء قائمة وترد

 
 واألمن الدولیة الش��ؤون قس��م رئیس العام، المدیر مس��اعد نائب ،ALWIN KOPŠE الس��ید وافتتح -2

 ،FRANÇOIS PYTHOUD الس��ید س��عادة عن نیابة االجتماع (أوروبا)، للزراعة االتحادي المكتب الغذائي،
 ثقتھ عن وأعرب بالمش����اركین ورّحب (الھیئة). والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد ھیئة رئیس نائب

 عاتقھا. على الملقاة بالتحدیات الحافلة بالوالیة النھوض من جماعةال تتمكن أن في
 
 حلقة إلى وأش��ارت الخبراء. فریق بأعض��اء ،IRENE HOFFMANN الس��یدة الھیئة، أمینة ورّحبت -3

 في عقدت التي منافعھا وتقاسم والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على الحصول بشأن الدولیة العمل
ًسا أتاحت والتي 2018 الثاني ینایر/كانون  تیسیر بعناصر المتعلقة التفسیریة المذكرات لمسودات أسا

 للموارد الفرعیة القطاعات مختلف إلى بالنس��بة منافعھا وتقاس��م الموارد على للحص��ول المحلي التنفیذ
 وتوّجھت منافعھا). وتقاس��م الموارد على بالحص��ول الخاص��ة (العناص��ر والزراعة لألغذیة الوراثیة

 بالكائنات المعني الخبراء وفریق للھیئة التابعة الدولیة الحكومیة الفنیة العمل جماعات إلى بالش������كر
قة الحیة لدقی قاریاتوا ا ھامات من ُقدّم ما على والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد من لالف  في إس������

 وش��دّدت منافعھا. وتقاس��م الموارد على بالحص��ول الخاص��ة بالعناص��ر المتعلقة التفس��یریة المذكرات
 وتوحید الرقمیة التس����لس����ل معلومات في النظر في الخبراء فریق بھ یض����طلع الذي المھم الدور على

 منافعھا، وتقاس��م الموارد على بالحص��ول الخاص��ة بالعناص��ر المتعلقة التفس��یریة لمذكراتا مس��ودات
 الھیئة. فیھا تنظر لكي

 
 والمقرر الرئیس انتخاب -اثانیً 

 
ًسا (آسیا) GURDIAL SINGH NIJAR السید الخبراء فریق انتخب -4  ELZBIETA السیدة وانتخب لھ. رئی

MARTYNIUK (أوروبا) السید وانتخب .للرئیس نائبًا MNAOUER DJEMALI )مقرراً. )أفریقیا 
 

 األعمال جدول اعتماد -اثالثً 
 
   .باء المرفق في الواردة بالصیغة األعمال، جدول الخبراء فریق اعتمد -5
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 والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد عن الرقمیة" التسلسل "معلومات -ارابعً 
 
 الوراثیة الموارد عن "الرقمیة التسلسل معلومات" المعنونة الوثیقة في الخبراء فریق نظر -6

 عن"معلومات الحقائق لتقصي االستكشافیة الدراسة المعنونة بالوثیقة علًما وأخذ ، 1والزراعة لألغذیة
 األعضاء من الواردة والتقاریر ، 2والزراعة األغذیة الوراثیة الموارد بشأن الرقمیة" التسلسل

 .3والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد بشأن الرقمیة" التسلسل "معلومات حول والمراقبین
 
 التسلسل "معلومات یخص ما في الراھن الوضع عن شفھیة بتقاریر علًما الخبراء فریق وأخذ -7

ھا 4الرقمیة" مانة ممثلو قدّم لدولیة المعاھدة أ  والزراعة لألغذیة النباتیة الوراثیة الموارد بش�������أن ا
 البیولوجي. التنوع اتفاقیة وأمانة (المعاھدة)

 
 الرقمیة التسلسل معلومات عن الحقائق لتقصي االستكشافیة الدراسة إلى الخبراء فریق وأشار -8

 الحكومیة الفنیة العمل جماعات من الواردة التعلیقات ض���وء في علیھا أدخلت التي بالتغییرات ورّحب
لدولیة كائنات المعني الخبراء وفریق 5ا قة الحیة بال لدقی قاریات ا  لألغذیة الوراثیة الموارد من والالف

 قامت حیث الھیئة إلیھا أوكلتھا التي الوالیة تتجاوز الدراس������ة أن مفاده رأي عن وأعرب .6والزراعة
 خبراءال فریق وأوص����ى س����تقبل.الم في الرقمیة التس����لس����ل معلومات اس����تخدام إلى بالنس����بة بتوقعات

 الحالي االس�����تخدام بش�����أن الفرعیة القطاعات محدّدة الحقائق لتقص�����ي دراس�����ات إجراء بض�����رورة
 ص�����ون على انعكاس�����اتھا ذلك في بما الفرعیة، القطاعات مختلف في الرقمیة التس�����لس�����ل لمعلومات
 عنھا. الناشئة المنافع وتقاسم المستدام واستخدامھا الرقمیة التسلسل معلومات

 
 وأعرب البحوث من المجال ھذا یش���ھدھا التي الس���ریعة التطورات إلى الخبراء فریق وأش���ار -9

 ھذا في أشار، كما المصلحة. وأصحاب السیاسات صانعي جانب من سریعة استجابة إلى الحاجة عن
 بموجب الرقمیة التس�����لس�����ل لمعلومات القانوني بالوض�����ع یتعلق ما في اآلراء اختالف إلى الس�����یاق،
 عدم ینبغي أنھ مفاده اتفاق وس���اد منافعھا. وتقاس���م الموارد على بالحص���ول علقةالمت الحالیة الص���كوك

 آراء عن وأُعرب التجاریة. غیر البحوث لغرض الرقمیة التس������لس������ل معلومات إلى الوص������ول تقیید
 معلومات بخص������وص التجاریة وغیر التجاریة األبحاث بین التمییز ینبغي كان إذا ما حول مختلفة

 معلومات استخدام لنتائج التجاري االستخدام عن الناشئة المنافع تقاسم بشأن وكذلك الرقمیة، التسلسل
 معلومات باس������تخدام یمكن، أنھ مؤداھا مخاوف عن الخبراء بعض أعرب كما الرقمیة. التس������لس������ل

 الخبراء فریق وس��لّط منافعھا. وتقاس��م الموارد على الحص��ول تدابیر على تفافلاال الرقمیة، التس��لس��ل
  العملي. والتطبیق الشفافیة إلى الحاجة لىع الضوء

                                       
 .ABS-CGRFA/TTLE-4/18/2الوثیقة   1
 .Inf.5-ABS-CGRFA/TTLE/4/18الوثیقة   2
 .Inf.6-ABS-CGRFA/TTLE/4/18الوثیقة   3
 الص�ادر عن االجتماع الثالث عش�ر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي 13/16ر اھذا المص�طلح مأخوذ من القر  4
)(CBD COP 13/16(  بما فیھا، وھو موض���ع المزید من النقاش. وثمة إقرار بتعدد المص���طلحات) المس���تخدمة في ھذا المجال

على سبیل الذكر ال الحصر، "بیانات التسلسل الوراثي" "ومعلومات التسلسل الوراثي" "والمعلومات الوراثیة" "والموارد 
ھذا الموض����وع لتحدید  الوراثیة غیر المادیة" "والمحاكاة بالحاس����وب" وما إلى ذلك) ومن الض����روري مواص����لة النظر في

 و المصطلحات المناسبة الواجب استخدامھا.المصطلح أ
 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18وReport-AqGR-CGRFA/WG/2/18 و Report-AnGR-CGRFA/WG/10/18ال�����وث�����ائ�����ق   5
 .CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportو
 .Report-MIGR-CGRFA/EG/1/18الوثیقة    6
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 الرقمیة. التس����لس����ل ومعلومات الوراثیة الموارد بین القائم الرابط على الخبراء فریق وش����دّد -10
 لألغذیة الوراثیة الموارد بیانات قواعد بتش������جیع توص������ي أن للھیئة ینبغي أنھ الخبراء بعض ورأى

 التسلسل معلومات على الحصول تم التي الوراثیة واردالم منشأ بلد عن اإلفصاح طلب على والزراعة
 مثل في یتعذر، وقد دائما. متاحة تكون ال قد المعلومات ھذه أن إلى أش������یر ولكن بھا. المتعلقة الرقمیة

 وتقاس��م الموارد على بالحص��ول خاص��ة وطنیة تش��ریعات أي تحدید المس��تخدمین على الحاالت، ھذه
ا الدوام على الرقمیة التس���لس���ل معلومات توفر ال وقد س���تطبق. وجدت، إن منافعھا،  لترتیبات أس���اس���ً

 المنافع. لتقاسم بدیلة آلیات استكشاف یمكن لذلك، ونتیجة المنافع. تقاسم
 

 وتحلیل الجیني التس���لس���ل تحدید مجال في القدرات تزاید رغم أنھ، إلى الخبراء فریق وأش���ار -11
 ما التدریب وقلة الالزمة التحتیة بالبنیة الخاص��ة طلباتوالمت المباش��رة التكالیف فإن النووي، الحمض

 الفنیین الخبراء فریق وأش�������ار النامیة. البلدان في الس������یما الباحثین أمام ھامة عوائق تش������كل تزال
 القدرات بناء مثل نقدیة، غیر منافع المعاھدة، سیاق في یشمل، المنافع تقاسم أن إلى أیضا والقانونیین

 الفنی�ة العم��ل جم��اع�ات توص������ی��ات مع والق��انونیین الفنیین الخبراء فریق واتفق المعلوم�ات. وتب��ادل
 للس������ماح المالي والدعم القدرات بناء إلى حاجة ھناك أن مفادھا التي للھیئة التابعة الدولیة الحكومیة

 دوش��دّ  منھا. واالس��تفادة الرقمیة التس��لس��ل معلومات س��تخداماب النامیة، البلدان الس��یما البلدان، لجمیع
 الس���یاس���ات وص���انعي المص���لحة أص���حاب وعي مس���توى رفع ض���رورة على كذلك الخبراء فریق

 والتغذیة. الغذائي األمن على المحتملة انعكاساتھ ذلك في بما الرقمیة، التسلسل معلومات بموضوع
 

 التفسیریة المذكرات مسودات توحید -خامًسا
 

 س�یاق في تص�ف، التي التفس�یریة المذكرات مس�ودات المعنونة الوثیقة في الخبراء فریق نظر -12
 الفرعیة للقطاعات الممیزة الس����مات منافعھا، وتقاس����م الموارد على بالحص����ول الخاص����ة العناص����ر

ً  وأخذ ،7والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد المختلفة  بش�����أن والمراقبین األعض�����اء بإس�����ھامات علما
 بش�أن الدولیة العمل حلقة ونتائج ،8منافعھا قاس�موت والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على الحص�ول

 علما الخبراء فریق أخذ كما .9منافعھا وتقاس������م والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على الحص������ول
 ،10المس��ح منافعھا:نتائج وتقاس��م والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على الحص��ول المعنونة بالوثیقة
 وتقاس��م والزراعة لألغذیة الحرجیة الوراثیة الموارد على الحص��ول بش��أن الدولیة العمل حلقة ونتائج

 11.منافعھا
 

 الخاصة العناصر سیاق في تصف، التي التفسیریة المذكرات بمسودات الخبراء فریق ورّحب -13
 للموارد المختلفة الفرعیة للقطاعات الممیزة الس������مات منافعھا، وتقاس������م الموارد على بالحص������ول

 الوراثیة للموارد الممیزة السمات ذلك في بما ونقّحھا، الوثیقة واستعرض والزراعة لألغذیة الوراثیة
 العناص�����ر فاعلیة أن إلى وأش�����ار التقریر. بھذا جیم المرفق في الوارد النحو على والزراعة، لألغذیة
 قدرة على تتوقف التفسیریة، المذكرات ذلك في بما منافعھا، وتقاسم الموارد على بالحصول الخاصة

 وكذلك األعضاء جمیع على النھائیة الوثیقة المنظمة تعّمم بأن أوصى ولذلك، استخدامھا. على البلدان
 وض������ع في المس������اعدة البلدان، طلب على بناءً  تقدم، وبأن للمنظمة والقطریة اإلقلیمیة المكاتب على

 وتنفیذھا. وتكییفھا منافعھا وتقاسم والزراعة لألغذیة الوراثیة الموارد على الحصول تدابیر
 

                                       
 .ABS-CGRFA/TTLE-4/18/3الوثیقة   7
 .Inf.2-ABS-CGRFA/TTLE/4/18الوثیقة   8
 .Inf.3-ABS-CGRFA/TTLE/4/18الوثیقة   9

 .Inf.4-ABS-CGRFA/TTLE/4/18الوثیقة   10
11  http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf  
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 الخاص��ة العناص��ر نص في المدرجة التفس��یریة المذكرات عرض على الخبراء فریق ووافق -14
 القادمة ادورتھ في الھیئة على تعرض أن األمانة من وطلب ھا.منافع وتقاس��م الموارد على بالحص��ول

 الفرعیة، القطاعات رموز ذلك في بما التفس�����یریة، بالمذكرات مرفقة ،جیم المرفق في الواردة الوثیقة
 فیھا. للنظر وذلك مصدرھا، إلى اإلشارة دون ولكن مظللة، إطارات في

 
 في التفسیریة المذكرات مسودات وضع إلى أفضت التي العملیة إبراز الخبراء فریق واقترح -15

 منافعھا. وتقاسم الموارد على بالحصول الخاصة للعناصر منقح تمھید
 

 الخاص�������ة العناص������ر فقرات من 20 للفقرة الحالي العنوان بتغییر الخبراء فریق وأوص������ى -16
قاس������م الموارد على بالحص������ول ھا وت نافع یا بروتوكول بین "العالقة م لدولی�ة والص������كوك ناغو  ا
 واالتفاقیات ناغویا بروتوكول بین "العالقة إلى منافعھا" وتقاسم الموارد على للحصول المتخصصة

 الدولیة". والصكوك
 

 الموارد على الحص���ول لتدابیر المنطقي س���اساأل إلى إش���ارة بإدراج الخبراء فریق وأوص���ى -17
 من 5 الفقرة في ،5 الفص������ل في وارد ھو ما نحو على منافعھا، وتقاس������م والزراعة لألغذیة الوراثیة

 قائمة بإض��افة الخبراء فریق أوص��ى كما منافعھا. وتقاس��م الموارد على بالحص��ول الخاص��ة العناص��ر
 منافعھا. وتقاسم الموارد على بالحصول الخاصة العناصر إلى بالمختصرات

 
 ختامیة مالحظات -سادًسا

 
 االجتماع حض���ورھم على المش���اركین جمیع إلى بالش���كر IRENE HOFFMANN الس���یدة توّجھت -18

 أن إلى وأش���ارت . إلیھا التوص���ل تم التي الناجحة والنتائج والمتوازنة المثمرة بالمناقش���ات وأش���ادت
 األطراف لمؤتمر عش��ر الرابع المقبل االجتماع نقاش محط أیض��ا س��تكون الرقمیة التس��لس��ل معلومات

 المقبلة. دورتھا في الھیئة فیھا تنظر أن قبل البیولوجي التنوع اتفاقیة في
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 باء المرفق
 والقانونیین الفنیین الخبراء لفریق الرابعة الدورة أعمال جدول

 منافعھا وتقاسم الموارد على بالحصول المعني
 
 

 والمقرر الرئیس (نواب) ونائب یسالرئ انتخاب -1
 الزمني والجدول األعمال جدول ماداعت -2
 والزراعة لألغذیة الوراثیة مواردال بشأن الرقمیة" التسلسل "معلومات -3
 التفسیریة المذكرات مسودات وحیدت -4
 أخرى مسائل أیة -5
 التقریر اعتماد -6
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  جیم المرفق
 إلى بالنسبة منافعھا وتقاسم الموارد على للحصول المحلي التنفیذ لتیسیر عناصر

  والزراعة لألغذیة الوراثیة للموارد الفرعیة القطاعات ختلفم
 التفسیریة المذكرات بمسودات مشفوعة

  



CGRFA/TTLE-ABS-4/18/Report 10 

 

 المحتویات
 الصفحات
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  الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھاللحصول على اعتبارات لوضع تدابیر  -3
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أشكال مختلفة الستخدام القطاعات الفرعیة واالختالفات داخل القطاعات  (ب)
 الفرعیة

 30 لألغذیة والزراعة 
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بموارد وراثیة لألغذیة والزراعة أو یوفرونھا أو یستخدمونھا، والتشاور معھم.
 35 

 وتقاسم منافعھا مع سیاسات واستراتیجیاتإدماج تدابیر الحصول على الموارد  -اثالثً 
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 إبالغ مزودي الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومستخدمیھا المحتملین-اسادسً 

 42 وتوعیتھم بشأن تدابیر الحصول على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا
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الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  -ثالثا

 72 



CGRFA/TTLE-ABS-4/18/Report 12 

 

 74 التقاسم العادل والمنصف للمنافع -رابعا
 74 نطاق التزامات تقاسم المنافع )1(
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 معلومات أساسیة -1
 

 وتقاسم منافعھا وھیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعةالحصول على الموارد 
 

تتمتع منظمة األغذیة والزراعة (المنظمة) والھیئة التابعة لھا بتاریخ طویل في معالجة  -1
القضایا المتصلة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك الحصول علیھا والتقاسم العادل 

لي بشأن التعھد الدو، اعتمد مؤتمر المنظمة 1983والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا. وفي عام 
ما یتعلق  الذي وضع إطار السیاسات والتخطیط للھیئة في الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة. وخالل السنوات التالیة، تفاوضت الھیئة بشأن مزید من 
لدولي. ونتیجة لھذه مراجعة التعھد ا 1994القرارات التي تفسر التعھد الدولي، وباشرت في عام 

المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  2001العملیة، اعتمد مؤتمر المنظمة في عام 
(المعاھدة الدولیة)، وھي الصك الدولي التنفیذي األول والملزم قانونا للحصول على  والزراعة

 الموارد وتقاسم المنافع بالنسبة للموارد الوراثیة.
 

 قیة التنوع البیولوجياتفا
 
، وھي أول اتفاقیة عالمیة تعالج مسألة 1992في عام  اتفاقیة التنوع البیولوجياعتمدت  -2

الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا في أھدافھا وأحكامھا. وتعترف االتفاقیة بالحقوق السیادیة 
ً بتشریعاتھا للدول على مواردھا الطبیعیة وتؤكد على السلطة التي تتمتع بھا الح كومات، رھنا

 الوطنیة، لتحدید الحصول على الموارد الوراثیة.
 

 بروتوكول ناغویا
 
بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الوراثیة والتقاسم العادل والمنصف یشكل  -3

(بروتوكول ناغویا)، اتفاقاً تكمیلیاً  للمنافع الناجمة عن استخدامھا الملحق باتفاقیة التنوع البیولوجي
التفاقیة التنوع البیولوجي. وھو یوفر اإلطار القانوني للتنفیذ الفعال للھدف الثالث من اتفاقیة التنوع 
البیولوجي، المتمثل في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الوراثیة، بما 

لموارد الوراثیة، بھدف المساھمة في تحقیق الھدفین اآلخرین في ذلك عن طریق الحصول على ا
 التفاقیة التنوع البیولوجي، وھما حفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام لمكوناتھ.

 
 النظام الدولي

 
4-  ً لما سلم بھ مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، في اجتماعھ العاشر، یتكون  وفقا

النظام الدولي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا من اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا 
 خطوط بون التوجیھیة بشأن الحصول على المواردوكذلك صكوك تكمیلیة بما في ذلك، المعاھدة و

11Fالجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا

12. 
  

                                       
 .10/1مؤتمر األطراف العاشر، القرار   12
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 السمات الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 
من المسلم على نطاق واسع بالطبیعة الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة المدرجة  -5

. وقد نظر التي تتطلب حلوال ممیزةفي التنوع البیولوجي الزراعي، وبسماتھا الممیزة ومشاكلھا 
، في السمات 2000مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، في اجتماعھ الخامس في عام 

 الممیزة للتنوع البیولوجي الزراعي لتشمل ما یلي:
 

إن التنوع البیولوجي ضروري لتلبیة االحتیاجات البشریة األساسیة لألمن الغذائي  (أ)
 المعیشة.وتأمین سبل 

یدیر المزارعون التنوع البیولوجي الزراعي؛ وتعتمد الكثیر من مكونات التنوع  (ب)
البیولوجي الزراعي على ھذا التأثیر البشري؛ وتشكل معرفة وثقافة السكان األصلیین 

 ال یتجزأ من إدارة التنوع البیولوجي الزراعي؛ اجزءً 
 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ھناك ترابط كبیر بین البلدان من أجل  (ج)
بالنسبة للمحاصیل والحیوانات األلیفة، فإن التنوع داخل األنواع ھو على األقل بنفس  (د)

 أھمیة التنوع بین األنواع وقد توسع بشكل كبیر من خالل الزراعة؛
نتاج بسبب درجة اإلدارة البشریة للتنوع البیولوجي الزراعي، یرتبط صونھ في نظم اإل (ھـ)

 في الجوھر باالستخدام المستدام؛
ومع ذلك، یتم حفظ الكثیر من التنوع البیولوجي اآلن خارج الموقع في بنوك الجینات  (و)

 أو مواد المربین؛
یساھم التفاعل بین البیئة والموارد الوراثیة وممارسات اإلدارة التي تتم في الموقع  (ز)

اد حافظة دینامیة للتنوع البیولوجي یكولوجیة الزراعیة في إیجإلداخل النظم ا
 12F13.الزراعي

 
، في السمات الممیزة للموارد الوراثیة الرابعة عشرة العادیةالھیئة، في دورتھا  نظرت -6

13Fبھذه الوثیقة الملحقلألغذیة والزراعة على النحو الوارد في 

. وتوفر قائمة السمات المعلومات بشأن 14
14Fللموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.خصائص القطاعات الفرعیة المختلفة 

وتجدر اإلشارة على  15
أن الھیئة قد اعترفت بالحاجة إلى مواصلة صقل قائمة السمات ھذه والتركیز على االستفادة من 

 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.
 

 بروتوكول ناغویا والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 
صراحة، في دیباجتھ، بأھمیة الموارد الوراثیة بالنسبة إلى األمن یقّر بروتوكول ناغویا  -7

الغذائي، وبالطابع الخاص للتنوع البیولوجي الزراعي، وسماتھ الممیزة والمشاكل التي تتطلّب حلوالً 
ما یتعلّق بالموارد الوراثیة لألغذیة  ممیزة، إضافة إلى اعتماد جمیع البلدان على بعضھا في

ا الخاص، وأھمیتھا لتحقیق األمن الغذائي في العالم، والتنمیة المستدامة للزراعة والزراعة، وطابعھ
في سیاق الحدّ من الفقر وتغیّر المناخ. وفي ھذا الشأن، یقّر بروتوكول ناغویا بالدور الرئیسي الذي 

 تؤدیھ كّل من المعاھدة والھیئة.

                                       
 .مؤتمر األطرافاالجتماع الخامس ل ر عندالصا 5/5من ملحق المقرر  2الفقرة   13
موارد الوراثیة لألغذیة جمیع القطاعات الفرعیة للیش�����مل دورتھا العادیة الس�����ابعة عش�����رة للحق في ھذا الم الھیئةت لعدّ   14

 .والزراعة
ما لم تنص على   15 قة،  ھذه الوثی یة والزراعة" و"القطاعات الفرعیة" في  یة لألغذ تفھم "القطاعات الفرعیة للموارد الوراث

یة 2) للموارد الوراثی�ة النب�اتی�ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة؛ (1الفرعی�ة (خالف ذل�ك، على أنھ�ا القط�اع�ات  ) للموارد الوراثی�ة الحیوان
مائیة لألغذیة والزراعة؛ (4) للموارد الوراثیة الحرجیة لألغذیة والزراعة؛ (3لألغذیة والزراعة؛ ( ) 5) للموارد الوراثیة ال

 ) للموارد الوراثیة لالفقاریات لألغذیة والزراعة.6للموارد الوراثیة للكائنات الدقیقة لألغذیة والزراعة؛ (
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أن تنظر، لدى وضع وتنفیذ  ویقتضي البروتوكول، في أحكامھ التنفیذیة، من األطراف -8

تشریعاتھا أو متطلباتھا التنظیمیة المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، في أھمیة الموارد 
وباإلضافة إلى ذلك، تھیئ  16الوراثیة لألغذیة والزراعة ودورھا الخاص بالنسبة لألمن الغذائي.

حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ األطراف الظروف لتعزیز وتشجیع البحوث التي تسھم في 
المستدام، وال سیما في البلدان النامیة، بما في ذلك من خالل تدابیر مبسطة بشأن الحصول ألغراض 

16Fالبحوث غیر التجاریة، مع مراعاة الحاجة إلى معالجة تغیر النیة لھذه البحوث.

17  
 
ً  مجاالً  ویترك البروتوكول -9 على الموارد  الحصول مجال في األخرى الدولیة لالتفاقات واسعا

 الصلة ذات أخرى دولیة وضع اتفاقات من فیھ األطراف البروتوكول یمنع وال. المنافع وتقاسم
 شریطة المنافع، وتقاسم متخصصة تتعلق بالحصول على الموارد أخرى اتفاقات ذلك في بما وتنفیذھا،

دولي متخصص  ینطبق صك وحیثما. 18والبروتوكول وال تتعارض معھا االتفاقیة أھداف تدعم أن
وال یتعارض  والبروتوكول االتفاقیة أھداف ویتماشى مع المنافع على الموارد وتقاسم یتعلق بالحصول

 المتخصص الصك المتعاقدة في األطراف المتعاقد أو یسري على الطرف ال معھا، فإن البروتوكول
 ویتمثل أحد الصكوك. 19المتخصص وألغراضھ المشمول بالصك بالمورد الوراثي المحدد یتعلق ما في

. االتفاقیة التي وضعت في انسجام مع الدولیة في المعاھدة بشكل صریح التي یعترف بھا البروتوكول
ضرورة  على أیضا البروتوكول ینص األخرى، الدولیة الصكوك على االنفتاح إلى ھذا وباإلضافة

 الدولیة الصكوك بموجب الممارساتأو  الصلة ذي والجاري المفید للعمل" الواجب االعتبار إیالء
 تعارضھا وعدم البروتوكول وھذا االتفاقیة ألھداف دعمھا شریطة المعنیة، الدولیة والمنظمات

 .20"معھا

ص للحص��ول وتقاس��م المنافع" والمعاھدة على نحو ما ھو مش��ار " ص��ك دولي متخص��ّ
ً وقد أنش����أت . ناغویا من بروتوكول 4-4إلیھ في المادة  متعدد األطراف  المعاھدة نظاما

للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا لتسھیل الحصول على المواد الوراثیة لألغذیة 
من المحاص���یل واألعالف ألغراض البحوث  64والزراعة خارج المواقع الطبیعیة بالنس���بة إلى 

قدة وفي المجا عا بة األطراف المت تدریب، تكون تحت إدارة ومراق یة وال عاموالترب ً . ل ال قا  ووف
مادة  یة التي توجد في ) ح(3-12لل بات یة الن ھدة، یوفر الحص������ول على الموارد الوراث عا من الم

 ً یة، أو وفقا لما یحدده الجھاز الرئاس������ي من نطوللتش������ریعات ال ظروف المواقع الطبیعیة وفقا
في  64وترد ھذه المحاص���یل واألعالف الـ��������� . معاییر في حال عدم وجود مثل ھذه التش���ریعات

وال . الملحق األول ب�المع�اھ�دة، وق�د وقع علیھ�ا االختی�ار وفق�ا لمع�اییر األمن الغ�ذائي والترابط
تندرج جمیع الموارد الوراثیة المدرجة في النظام المتعدد األطراف والتي یتم تبادلھا باس�����تخدام 

الموجودة في  االتفاق الموحد لنقل المواد لألغراض التي نظرت فیھا المعاھدة، بما في ذلك تلك
وباإلضافة . ، ضمن نطاق تطبیق بروتوكول ناغویا15المؤسسات المنصوص علیھا في المادة 

إلى ذلك، یمكن لألطراف المتعاقدة في المعاھدة أن تقرر تبادل عینات الموارد الوراثیة النباتیة 
ي ظروف لألنواع غیر الم��درج��ة في الملحق األول، والموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة الموجودة ف

 ً وقد أنشأت المعاھدة صندوق . ألحكام وشروط االتفاق الموحد لنقل المواد المواقع الطبیعیة، وفقا
وتقر األطراف المتعاقدة بأن تیس���یر الحص���ول على . تقاس���م المنافع كآلیة لتقاس���م المنافع النقدیة

منفعة كبیرة من منافع الموارد الوراثیة النباتیة في النظام المتعدد األطراف یش������كل في حد ذاتھ 
 . النظام المتعدد األطراف

                                       
 (ج) من بروتوكول ناغویا.8المادة   16
 (أ) من بروتوكول ناغویا.8المادة   17
 ناغویا. من بروتوكول 2-4المادة   18
 ناغویا. من بروتوكول 4-4المادة   19
 ناغویا. من بروتوكول 3-4المادة   20
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 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportبالوثیقة  دالمن المرفق  3الفقرة  :المصدر
 

10-  ً األطراف بأن تشجع، على النحو المناسب، إعداد وتحدیث  ویلزم بروتوكول ناغویا أیضا
واستخدام بنود تعاقدیة نموذجیة قطاعیة ومتعددة القطاعات للشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة 

ما یتعلق  ومدونات السلوك الطوعیة والمبادئ التوجیھیة وأفضل الممارسات و/أو المعاییر في
20Fا.بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھ

ویُجري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  21
ً الستخدام البنود التعاقدیة النموذجیة، ومدونات السلوك، والخطوط  ً دوریا بروتوكول ناغویا تقییما

21Fالتوجیھیة وأفضل الممارسات و/أو المعاییر

22. 
 

تطویر عناصر لتیسیر التنفیذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 
 لنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة با

 
نظرت الھیئة، في دورتھا العادیة الرابعة عشرة، في الحاجة إلى وضع ترتیبات للحصول  -11

على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا، مع األخذ في االعتبار للصكوك الدولیة 
لتیسیر التنفیذ المحلي ذات الصلة. ووضعت الھیئة العملیة التي أفضت إلى وضع ھذه العناصر 

ول على الموارد وتقاسم منافعھا بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة للحص
 22F23.لألغذیة والزراعة (العناصر)

 
ً من الخبراء الفنیین والقانونیین یعنى بالحصول على الموارد وتقاسم  -12 وأنشأت الھیئة فریقا

ألقالیم السبعة لمنظمة األغذیة والزراعة. منافعھا (فریق الخبراء)، یتألف من ممثلین من كل إقلیم من ا
 وبناء على طلب الھیئة، قام فریق الخبراء بما یلي:

 
التنسیق بمساعدة األمانة وبواسطة الوسائل اإللكترونیة حسب االقتضاء، للمساعدة في  •

العمل الفنیة الحكومیة الدولیة التابعة للھیئة، وباالستناد إلى  جماعاتإعداد اجتماعات 
مات الواردة من األقالیم، إعداد مواد مكتوبة واقتراح توجیھات بالنسبة إلى االسھا

 العمل الفنیة الحكومیة الدولیة؛ جماعات
العمل الفنیة الحكومیة الدولیة،  جماعاتوالمشاركة في األجزاء ذات الصلة من اجتماعات  •

العمل الفنیة الحكومیة الدولیة ونتائجھا بشأن  جماعاتللمساعدة على إثراء مناقشات 
 الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا؛

 جماعاتعمل فنیة حكومیة دولیة مع األمانة لتجمیع نتائج  جماعةوالعمل بعد اجتماع كل  •
، وأن یحیط األقالیم التابعة لھا علماً في مشروع العناصرالعمل الفنیة الحكومیة الدولیة 

 صر.بمشروع العنا
 

العمل الفنیة  جماعاتالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وعمل  عناصرد وضع واستن -13
الحكومیة الدولیة التابعة للھیئة إلى مدخالت جّمعت بناء على طلب الھیئة، من الحكومات وأصحاب 

23Fالصلة.المصلحة ذوي 

 2015ورّحبت الھیئة في دورتھا العادیة الخامسة عشرة المعقودة في   24
بعناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا ودعت البلدان إلى النظر فیھا واستخدامھا بحسب 

24Fاالقتضاء وتوفیر ردود بشأن استخدامھا

ي یشكّل أعلى جھاز رئاسي في الفاو، . ووافق المؤتمر الذ25

                                       
 من بروتوكول ناغویا. 1-20؛ 1-19المادتان   21
 من بروتوكول ناغویا 2-20؛ 2-19المادتان   22
 Report-CGRFA/14/13من الوثیقة  40الفقرة   23
 .Inf.3-ABS-CGRFA/TTLE/1/14و Inf.2-ABS-CGRFA/TTLE/1/14الوثیقتان   24
 .Report-CGRFA/15/15  الوثیقةمن  22الفقرة   25
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وارد على ما أعربت عنھ الھیئة ورّحب، خالل دورتھ التاسعة والثالثین بعناصر الحصول على الم
25Fر فیھا واستخدامھا حسب االقتضاء.وتقاسم منافعھا ودعا األعضاء إلى النظ

26 
 الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة اتلقطاعلمختلف امقدمة 

 الموارد الوراثیة الحیوانیة

تش��كل الص��ناعة الحیوانیة قطاًعا راس��ًخا وس��ریع النمو. وتُمارس تربیة الحیوانات في 
آالف سنة، مما یؤدي إلى تطویر واستخدام مجموعة  10كافة أنحاء العالم منذ أكثر من 

كذلك، ش���ھد قطاع تربیة الحیوانات  واس���عة من الس���الالت في ظّل نظم إنتاج متنوعة.
تغییرات فنیة كبیرة في نھایة القرن الثامن عش�����ر، مما یؤدي إلى تطویر الس�����الالت، وإنش�����اء 
س�����جالت للقطعان وتش�����كیل جمعیات لمربّي الحیوانات. وقد دعمت تطورات ھامة في الموارد 

أس����اس علمي لتقدیر  الوراثیة الكمیة في منتص����ف القرن العش����رین اعتماد األدوات القائمة على
قیمة التكاثر، مثل مؤش���ر االختیار وفي مرحلة الحقة، أفض���ل تنبؤ خطي غیر متحیّز والنموذج 
الحیواني، الذي أدّى إلى تعزیز اس��تجابة االختیار وإحراز تقدم وراثي في الس��الالت النقیة. كما 

لواسمات. وساعد تسلسل أن التطویر السریع للوراثة الجزیئیة سمح باعتماد االختیار باستخدام ا
الحمض النووي في تحدید الخلفیة الوراثیة للعدید من س�����مات اإلنتاج وس�����مات أخرى ھامة في 

وتحلیلھا إلى التغیرات الفردیة متعددة األش���كال للنیوكلیوتید اكتش���اف أنواع الحیوانات. وقد أدّى 
د طرق التھجین القائمة على االنتقاء الجینومي. وفي اإلنتاج التجاري للّحوم والبیض، تّم اعتما

أس�����اس علمي واالنتقاء لتحس�����ین قوة الھجین من أجل تعزیز غالّت اإلنتاج الحیواني وربحیتھ. 
وقد تس������ارعت وتیرة نش������ر التقدم الوراثي، بفض������ل اعتماد التكنولوجیا الحیویة وتكنولوجیات 

 سیما التلقیح االصطناعي. سل، والالتنا

س�����یتان إلى تطویر الس�����الالت. اعتمدت األولى على تكییف وبص�����ورة عامة، أدّت عملیتان رئی
أعداد الحیوانات لظروف محددة في مجالي البیئة والتربیة ض������من نظم إنتاج مكثفة ومختلطة. 
وأدّى ھذا األمر إلى تش������ّكل العدید من الس������الالت المحلیة في جمیع أنحاء العالم. وأّما العملیة 

س���یما تحت  انات نظًرا لقدرتھا على تقدیم منتجات محددة الالثانیة فقد اس���تندت إلى اختیار الحیو
نة للتغذیة واإلدارة، مّما أفض���ى إلى نمو س���ریع وغالّت مرتفعة. وأدّى كّل ھذا  الظروف المحس���ّ

 إلى تطویر سالالت دولیة عالیة األداء لإلنتاج التجاري.
ة الحیوانیة لألغذیة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة إلى استخدام الموارد الوراثیوتلجأ 

ص أنش�����طة التربیة یختلف إلى حدّ بعید ض�����من  والزراعة، غیر أن مس�����توى ترّكز وتخص�����ّ
س���واء. وبص���ورة تقلیدیة، یتولّى القطاع، على مس���توى األنواع والمس���توى اإلقلیمي على حٍدّ 

إدارة الموارد الوراثیة الحیوانیة والتربیة مربو الماش������یة الذین یجمعون بین وظیفتي التربیة 
عبر انتقاء  محليواإلنتاج في األعداد ذاتھا من الحیوانات. ویمكن القیام بذلك على مس������توى 

ألس���راب المتوفرة محلیًا، أو على الحیوانات بحیث تش���ّكل الجیل التالي انطالقًا من القطعان وا
المس����توى اإلقلیمي أو الوطني من خالل تش����كیل مجموعة تربیة عادیة عبر تجمعات تربیة أو 
جمعیات تسجیل القطعان. وفي العقود األخیرة، تطّور قطاع تربیة متخصص جدًا بالنسبة إلى 

خاص���ة، س���محت  بعض أنواع المواش���ي وفي بعض أقالیم العالم. وفي قطاع الدواجن بص���ورة
معدالت التكاثر المرتفعة نس���بیًا لص���ناعة واس���عة النطاق في مجال تربیة الحیوانات، وس���مات 
بیولوجی��ة أخرى، بتعزیز التحس������ین الوراثي وإم��داد المنتجین بطیور ذات إمك��ان��ات وراثی��ة 

ر عالیة. وتوجد ھیاكل مماثلة في قطاع الخنازیر، وإن كان بدرجة أقل، كما أنھا بدأت بالظھو
 في قطاع األلبان.

                                       
 .C 2015/REPمن الوثیقة  52الفقرة   26
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نوًعا فقط في اإلنتاج الحیواني، حیث أن لبعض ھذه األنواع مس����اھمة  40ویتم اس����تخدام حوالي 
األبقار، والخنازیر،  -ص������غیرة في إجمالي إنتاج األغذیة. وتوفّر األنواع "الخمس�������ة الكبرى"

ا في تربی�ة معظم المنتج�ات الغ�ذائی�ة الحیوانی�ة المنش�������أ. وأ -والخراف، والم�اعز وال�دج�اج  م�ّ
 الحیوانات، فإن دور األقارب البریة لألنواع المدّجنة ال یُذكر.

وخض��ع قطاع الثروة الحیوانیة منذ الثمانینات، إلى ض��غوط حادة من أجل تعزیز المس��اھمات 
في اإلنتاج الغذائي. وتمثّلت القوة الدافعة لھذه الظاھرة، التي تُس������ّمى ثورة الثروة  ةاإلجمالی

في الطلب المتنامي على المنتجات الحیوانیة المنش���أ والزیادة في اإلنتاج التجاري  27الحیوانیة،
، ازداد اإلنت��اج الع��المي من اللحوم 2014و 1980الكثیف في البل��دان الن��امی��ة. وبین ع��امي 

في المائة على التوالي. وأفض����ت ثورة الثروة الحیوانیة إلى تحّول  170و 234والحلیب بنس����بة 
كبیر في اإلنتاج الحیواني من المناطق المعتدلة إلى المناطق االس�����توائیة وش�����بھ االس�����توائیة. 
وتعززت ھذه الزیادة في اإلنتاج بفعل اس���تیراد موارد وراثیة مختارة، في حین لم تتحس���ن في 

 لمحلیة من خالل برامج التربیة الوطنیة.كثیر من الحاالت السالالت ا
ملیار شخص عام  9.1أنھ من أجل توفیر األغذیة لـ����  28وتبیّن تقدیرات منظمة األغذیة والزراعة

ملیارات طن، كما ینبغي أن یص��ل  3، یجب أن یرتفع اإلنتاج الس��نوي للحبوب إلى حوالي 2050
 ار االتجاھات الحالیة لالستھالك.ملیون طن، في حال استمر 470اإلنتاج السنوي للحوم إلى 

وفي حین تُس���تخدم الحیوانات بص���ورة رئیس���یة إلنتاج األغذیة وتوفیر خدمات التموین األخرى 
(مثل األلیاف، والفرو والجّر)، تجدر اإلش�������ارة إلى الخدمات التنظیمیة واإلیكولوجیة الداعمة 

ة الزراعیة (مثل إعادة تدویر األخرى التي توفّرھا في مجموعة متنوعة من النظم اإلیكولوجی
المغذیات ومكافحة األعش�����اب). كما أنھا تتّس�����م بقیم ثقافیة ھامة (مثل الھویة، والثروة والحالة، 

 نظم اإلنتاج الكثیفة والمختلطة. والترفیھ والریاضة)، ذات األھمیة الخاصة في

 Report-AnGR-GRFA/WGC/10/18 من المرفق باء بالوثیقة 2: الفقرة المصدر

 
 

 الموارد الوراثیة المائیة

إن تربیة األحیاء المائیة ص��ناعة جدیدة نس��بیًا، وقد طرأت علیھا تطورات رئیس��یة في 
الس��نوات الس��تین األخیرة، على الرغم من وجود بعض األش��كال منھا، مثل اس��تزراع 
س��مك الش��بوط، التي یمكن أن تعود آلالف الس��نین الماض��یة. وتراوح معدل نمو تربیة 

 50ة سنویًا خالل العشرین سنة الماضیة، والیوم یتم استزراع في المئ 10و 8األحیاء المائیة بین 
في المئة من الزعنفیات المس������تھلكة. ویتجاوز حالیًا إنتاج الزعنفیات المس������تزرعة إنتاج لحوم 
األبق��ار في جمیع أنح��اء الع��الم. وبینم��ا تكتس�������ب تربی��ة األحی��اء الم��ائی��ة في المن��اطق البحری��ة 

یة ال یزال من لغالبیة العظمى من اإلنتاج العالمي لألحیاء المائوالس������احلیة أھمیة متزایدة، فإن ا
 المناطق الداخلیة.

ویتم اتخاذ نھجین متوازیین لتلبیة طلب المس������تھلك وزیادة اإلمدادات الغذائیة: تدجین األنواع 
رتفع الجدیدة واإلدارة الجینیة الفعالة، والتحس����ین الوراثي لألنواع التي یتم إنتاجھا تجاریًا. وقد ا

 600إلى حوالي  1950ص���نفًا في عام  70عدد أص���ناف األنواع المس���جلة في بیانات المنظمة من 
. ومن بین األنواع األكثر ش����یوًعا في المزارع، الس����لمون، والبلطي، والش����بوط، 2018في عام 

                                       
 .Livestock to 2020و C. 1999و S. & Courboisو H., Ehuiو M., Steinfeldو C.H., Rosegrantو Delgadoانظر   27
 .28. وثیقة نقاش حول األغذیة والزراعة والبیئة، الصفحات The next food revolutionو
 2050. كیف یمكن توفیر األغذیة للعالم عام 2009منظمة األغذیة والزراعة،   28

 ).http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf(متاح على الموقع 
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والمحار، والروبیان، وھي تمثل ثالث مجموعات تص����نیفیة رئیس����یة: الزعنفیات، والمحاریات 
 الصمامات، والقشریات عشریات األرجل.ثنائیة 

سریع في الصناعة یعتمد  وال یزال التحسین الوراثي لألسماك المدجنة حدیثًا، ولكن التطور ال
بش�����كل متزاید على اس�����تخدام الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتبادلھا. وتس�����تخدم أنواع 

ما في ذلك  تاج ب یة لتحس������ین اإلن یات الوراث فة من التقن یة مختل یة في األحواض، والترب الترب
االنتقائیة، والتھجین، والتالعب بالكروموس������ومات. وقد تم اس������تخدام التعدیل الجیني بش������كل 
محدود للغایة فقط. وبما أن تربیة األحیاء المائیة والتحس������ین الوراثي للموارد الوراثیة المائیة 

مس������تزرعة قریبة جینًیا جدًا من تزال حدیثة، فإن العدید من األنواع ال لألغذیة والزراعة ما
ن وراثیًا، ما  أقاربھا البریّة. وبالتالي، فإن النوع البري، أي النوع غیر المدجن وغیر المحس������ّ

قد تكون ھذه  یة. وفي بعض الحاالت،  مائ یة األحیاء ال تاج وترب ًما في إن ھا یزال یلعب دوًرا 
لنوع البّري في تربیة األحیاء األرص�������دة في حالة حفظ س������یئة. وبالتالي، فإن االعتماد على ا

 المائیة یوفر حافًزا للحفاظ على ھذه األنواع وموائلھا.
ویش��كل إنتاج بعض األنواع األكثر ش��یوًعا، مثل س��مك الس��لمون األطلس��ي والجمبري األبیض، 

لھذه أحد االستثناءات الستمرار الحاجة إلى األنواع البریّة إلنتاج تربیة األحیاء المائیة. وبالنسبة 
األنواع، تم القض�����اء تقریبًا على الحاجة لإلدماج الوراثي من األقارب البریة، وتتم التحس�����ینات 
الوراثی��ة من خالل برامج تربی��ة وتب��ادل بین المربین التج��اریین. وینطبق ذل��ك فقط على ع��دد 

 تربیة األحیاء المائیة الصناعیة.صغیر من األنواع التي تخضع اآلن ل
جاریة الكبیرة، أو مراكز التربیة، المصدر الرئیسي للموارد الوراثیة المائیة وتشكل المزارع الت

لألغذیة والزراعة المحس��نة وراثیًا من أجل تربیة األحیاء المائیة لھذه األنواع. ولم تتح الفرص��ة 
لص�����غار المزارعین، في مجال تربیة األحیاء المائیة، لتدجین األنواع وتحس�����ینھا وراثیًا، مثلما 

لوض���ع على مّر آالف الس���نین في الزراعة. وقد اعتمدت التطورات الس���ریعة األخیرة في كان ا
، على التمویل والتكنولوجیا، والوصول الروبیانالتحسین الوراثي، وخاصة بالنسبة للسلمون و

إلى الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة، وغالبًا ما یكون ذلك في أیدي الشركات الكبرى. 
زال البنوك الجینیة للموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة قلیلة، وال تتوفر عادة بنوك وال ت

عام إال لعدد قلیل من األنواع األكثر ش������یوًعا في تربیة األحیاء  الجینات الممولة من القطاع ال
 المائیة.

س�����لس�����لة وھناك عدد كبیر من أص�����حاب المص�����لحة في قطاع تربیة األحیاء المائیة على طول 
حاب  جات، وھم یتراوحون بین أص������ اإلمداد، من التحس������ین الوراثي إلى الزراعة وبیع المنت
الحیازات الصغیرة والشركات الكبیرة. وفي حین أن الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة 
ا ألغراض أخرى مثل إنتاج  تس������تخدم في المقام األول في إنتاج األغذیة، فإنھا تس������تخدم أیض������ً

ماك والحیوانات األخرى لیتم إطالقھا في المیاه الطبیعیة أو المعدلة من أجل تحس������ین األ س������
سماك الطعم لكل من مصاید األسماك التجاریة وال سماك أرصدتھا، مثل أ ستزراع أ ترفیھیة، وا

 الزینة.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  2الفقرة المصدر: 
 

 الحرجیةالموارد الوراثیة 

إّن الس������تكش�������اف مواد التكاثر الحرجي وتقییمھا وحركتھا تاریخ عریق في القطاع 
الحرجي. وقد أظھرت أولى التجارب على المصادر وجود "أعراق جغرافیة" ضمن 
أنواع االشجار وبیّنت أیًضا أّن للمصدر األساسي للبذور تأثیر كبیر على استمراریة 

العدید من التجارب الدولیة على المص������ادر جھود زراعة األش������جار وأدائھا. وقد تم وض������ع 
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بالنس���بة إلى الكثیر من أنواع األش���جار الختبار أداء المادة الوراثیة لألش���جار من بلدان/أقالیم 
مختلفة. وبالتالي، كان لنتائج التجارب على المص�����ادر ھذه تأثیر كبیر على الطلب على بعض 

العدید من عملیات نقل المادة مص�������ادر البذور مقارنة بمص�������ادر أخرى وكانت الس������بب في 
ا حوافز لص���ون الموارد  الوراثیة بین البلدان واألقالیم. وأعطت التجارب على المص���در أیض���ً
الوراثیة الحرجیة. ولكن االختبارات الخاصة بالمصادر غیر مكتملة بالنسبة إلى جمیع األنواع 

 والبلدان.
ة الحرجیة في اس��تخدامھا المباش��ر كمادة ویتمثل أحد أوجھ االس��تخدام الرئیس��یة للموارد الوراثی

للتكاثر (على ش�����كل بذور وأجزاء مقطوعة وأجزاء أخرى من الش�����جرة المس�����تخدمة لإلكثار) 
لغرض التش������جیر أو التحریج أو إنش�������اء نظم للحراجة الزراعیة. ویتراوح إلى حد كبیر مدى 

منھجیة بین مختلف أنواع اس��تخدام الموارد الوراثیة الحرجیة في برامج االس��تكش��اف والتربیة ال
س��نة من اآلن بالنس��بة إلى  50األش��جار. وقد بدأت عملیات االس��تكش��اف والتحس��ین المنھجي قبل 

عدد من أنواع األشجار السریعة النمو المستخدمة في حراجة المساحات المزروعة (مثل أشجار 
جھود االستكشاف الصنوبر والّسنط واألوكالبتوس) في الزراعات الصناعیة والصغیرة. وكانت 

والتقییم قد بدأت بالنسبة إلى مجموعة مختلفة من أنواع األشجار في المناطق المعتدلة والشمالیة 
وإن كانت برامج التحس����ین المنھجي بقدر أكبر قد انطلقت خالل القرن  ،س����نة من اآلن 200قبل 

كنولوجیا العش������رین. ومؤخًرا، بدأت تربیة األش������جار تش������مل مجموعة واس������عة من تقنیات الت
 في ذلك التربیة بمساعدة واِسمات.األحیائیة بما 

أما بالنس��بة إلى الغالبیة العظمى من أنواع األش��جار األخرى، فال تزال جھود التحس��ین محدودة 
وتقتص������ر في معظمھا على التجارب على المص������ادر واختیار مجموعات البذور. وباإلجمال، 

بس�����بب طول الفترات الفاص�����لة بین الجیل واآلخر تعاني تربیة األش�����جار في الغابات من قیود 
ودورات تربیتھا بحیث أّن معظم األنواع ال تزال ض���من األجیال األولى من التحس���ین الوراثي. 
غیر أّن المكاس�����ب الوراثیة قد تكون ملحوظة لكون أنواع األش�����جار الحرجیة غیر مس�����تأنس�����ة 

رص�����ة لتكثیف عملیة االنتقاء. وتس�����جل وتتمیز بدرجات عالیة من التنوع الوراثي، مما یتیح الف
نط وبعض أنواع الص��نوبر تقدًما س��ریعًا نس��بیًا  بعض األنواع مثل األوكالبتوس االس��توائي والس��ّ
بس��بب قص��ر الفترات الفاص��لة بین الجیل واآلخر (أقّل من عش��ر س��نوات عادة) وتقنیات االنتقاء 

األش������جار في برامج التربیة كبیرة  المبكر. وقد تكون األحجام الفعلیة لمجموعات جینات أنواع
ومش����تتة للغایة في الغالب. وتبعًا لمس����توى التحس����ین، قد یكون باإلمكان الحص����ول على مواد 

سبیل المثال، ال یزال تجمیع البذور  التكاثر ألنواع األشجار الحرجیة من مصادر منّوعة. فعلى 
المس��احات المزروعة أو إلعادة  من المجموعات البریّة والطبیعیة ألغراض اإلكثار المكثّف في

تجدید الغابات أمًرا ش������ائعًا. وإض������افة إلى ذلك، تتم إدارة حدائق البذور، وھي مرافق خاص������ة 
مرتبطة ببرامج التربیة المنّظمة، إلنتاج البذور تحدیدًا. والمادة الوراثیة التي یتم إنتاجھا في ھذه 

ب عبر مواقع وظروف مناخیة مختلفة الحدائق تخض����ع عادة لالختبار واالنتقاء بواس����طة تجار
وباإلمكان إعدادھا على النحو األمثل بما یالئم س��مات تجاریة محددة كحجم الخش��ب أو الغلة من 
اللّب أو الغلة من الكتلة األحیائیة أو الزیوت الورقیة. وغالبًا ما تتولى شركات كبرى أو وكاالت 

جار و/أو قطع األش����جار، في حین أّن حكومیة إدارة الحاض����نات الكبرى إلنتاج ش����تالت األش����
الحاض���نات الص���غیرة یدیرھا المزارعون والمجتمعات المحلیة وھي غالبًا ما تش���كل المص���در 

جد فیھا حراجة الرئیس����ي لش����تالت األش����جار في المناطق الریفیة، خاص����ة المناطق التي ال تو
 لألغراض التجاریة.

قد تّم تطویر بعض مجموعات الموارد الوراثی�ة الح ھا ألغراض الص������ون و خارج موقع رجی�ة 
واألبحاث وتدیرھا عادة مؤس��س��ات بحوث عامة أو ش��بھ عامة. وفي مقابل التاریخ الحافل لحركة 
الموارد الوراثیة الحرجیة حول العالم والنسبة العالیة من مواد التكاثر الحرجي الغریبة المستخدمة 

یتعلق بمش������اركتھا في تبادل المادة  ما يللزرع والتحریج، ھناك اختالفات ملحوظة بین األنواع ف
الوراثیة على المس�����توى الدولي ومدى انتش�����ارھا خارج نطاقات توزیعھا الطبیعیة. فعلى س�����بیل 
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نط والص����نوبر  المثال، جرى نقل عدد من األنواع المخص����ص����ة للزرع الس����ریعة النمو مثل الس����ّ
اآلن بعیدًا عن نطاقات توزیعھا واألوكالبتوس بش���كل مكثّف في مختلف أنحاء العالم وباتت تُزرع 

الطبیعیة. وكذلك األمر، تتم زراعة بعض األنواع االس��توائیة المخص��ص��ة للخش��ب والعالیة القیمة 
ا مستقدمة في العدید من مثل شجرة الماھوغاني واألرز اإلسباني وشجر الساج باعتبارھا أشجارً 

 البلدان.
لزراعة الحرجیة قد حص���ل ربما على نطاق ومع أّن تبادل بعض األنواع كتلك المس���تخدمة في ا

أض��یق، إال أّن توزیعھا على البلدان إلى أبعد من نطاقاتھا األص��لیة قد أدى دوًرا ھاًما في تطّور 
ھذا القطاع. غیر أّن تبادل المادة الوراثیة بالنس����بة إلى العدید من األنواع كان محدودًا حتى اآلن 

لیمي أو بین البلدان التي لدیھا نفس األحوال وھو یحدث بش������كل رئیس������ي على المس������توى اإلق
الغابات األصلیة  المناخیة. وتُستخدم أیًضا أنواع مختلفة إلى حد كبیر ضمن موائلھا الطبیعیة في

 ط، مثالً ألغراض البحوث المحددة.ویقتصر تبادلھا على حاالت معینة فق
قتص��ادیة یتطلّب بعض الوقت. وتجدر اإلش��ارة في جمیع ھذه الحاالت إلى أّن مالحظة أي قیمة ا

وخالفًا لمعظم المحاص��یل الزراعیة، ینبغي زراعة األش��جار لس��نوات عدیدة قبل حص��اد ثمارھا 
یكون من الص����عب تحدید الفوائد االقتص����ادیة لنقل المواد  على ش����كل غذاء أو ألیاف. وغالبًا ما

 اإلیكولوجي. النظام ن سلع وخدماتإلى ارتباطھا بسالمة الغابات وغیرھا م الوراثیة نظراً 
 وتشمل السمات الممیّزة للموارد الوراثیة الحرجیة ما یلي:

 
 غالبًا ما تكون الموارد الوراثیة الحرجیة من األنواع والمجموعات غیر المستأنسة. −
 األنواع الحرجیة بمفردھا (وإن كان ببطء) وال تعرف حدودًا لھا. رتھاج −
ھناك تاریخ حافل بش�������أن انتقال األنواع حول مختلف أنحاء العالم. یعتمد العدید من  −

 وسواھا). Gmelinaو Eucalyptusو Pinusبرامج الزرع على األنواع الغریبة (مثل 
العدید من المنافع الناش��ئة عن الغابات ھي من فئة "خدمات النظام اإلیكولوجي" ومن  −

لمحاصیل اإلنتاج، من الصعب تحدید قیمة نقدیة لما قد الصعب تحدید قیمتھا. وخالفًا 
 ینتج عن برنامج ما للتربیة أو االسترداد.

ال تتجلى منافع تربیة األشجار إال بعد عقود من الزمن. وتتراوح فترات التربیة الفاصلة  −
س�����نة.  40س�����نوات و 8س�����نة فیما قد یتراوح س�����ّن المزارع بین  15س�����نوات و 10بین 

س����نة لكي تتجلى أي  35تربیة األش����جار في الغابات المعتدلة قرابة ویس����تغرق برنامج 
قیمة اقتص��ادیة فعلیة نتیجة نقل المواد (قد تكون الفترة أقّل من ذلك إذا أمكن بیع البذور 

 لقاء قیمة أعلى، غیر أّن المنفعة االقتصادیة غیر موثّقة بالكامل).
حصوالً جدیدًا كل عام لكن ھناك عدد خالفًا للمحاصیل الزراعیة، ال تنتج الغابة عادة م −

متزاید من المنتجات الحرجیة العالیة القیمة من غیر األخش�������اب (بما في ذلك الثمار 
 والبذور والمواد الورقیة) التي من شأنھا أن تساھم في تحقیق األمن الغذائي.

ر الحاجة إلى المادة الوراثیة  − الغریبة. تعدّ مقاومة األمراض س��مة رئیس��یة غالبًا ما تفس��ّ
 وینبغي النظر في الجوانب التالیة:

 
o  قد تكون أحیانًا المنافع بكل بس��اطة إنش��اء غابة س��لیمة من دون وجود خطط لجني

 محاصیل منھا في بعض الحاالت؛ 
o  وغالبًا ما یكون مصدر المرض الذي ھناك سعي لمقاومتھ من خالل برامج التربیة

اثیة (أي أّن مص���در المش���كلة ھو نفس���ھ المنطقة نفس���ھا التي توجد فیھا المادة الور
 مصدر المقاومة).

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  1الفقرة المصدر: 
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 الموارد الوراثیة النباتیة

جرى اس������تخ�دام الموارد الوراثی�ة النب�اتی�ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة وتب�ادلھ�ا من�ذ ب�دای�ات 
قد دأب المزارعون وجماعات المزارعین على  10الزراعة، أي قبل  نة. ف آالف س������

زراعة البذور ومواد اإلكثار الخض�����ریة وانتقائھا وتبادلھا، كما أدى مزیج من االنتقاء 
لة للزراعة  بد جات المت یا ھا مع االحت یة وتكییف بات تدجین األنواع الن الطبیعي والمص������طنع إلى 

ستعمار إلى نشر العدید من األنواع خارج مناطق ولالستھالك. وقد أفضت الھجرة والتجارة واال
نش��أتھا، األمر الذي حفز المزید من الض��غوط االنتقائیة. ومنذ منتص��ف القرن التاس��ع عش��ر، قام 
الموردون المتخصصون بالبذور، وتالھم أخصائیو تربیة النبات والتكنولوجیا الحیویة، بوضع 

النباتیة لألغذیة والزراعة على مس����توى النمط وس����ائل متقدمة من أجل اختیار الموارد الوراثیة 
الظاھري والنمط الوراثي والمستوى الجزیئي، إمعاناً في تشكیل المحاصیل والمساھمة في نظم 

 .زراعیة متقدمة، وإنتاج وتورید المنتجات الزراعیة واألنواع المستنبتة ذات السمات الممیزة
الزراعة في موقعھا الطبیعي وفي المزارع وفي ویتم ص����ون الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة و

خارج موقعھا الطبیعي على حد سواء. وتضم حقول المزارعین ومجموعات التكاثر ألخصائیي 
تربیة النباتات، نس���بة كبیرة من التنوع الوراثي للمحاص���یل. ویُحتفظ بالعدید من األقارب البریة 

لوجیة زراعیة. وباإلض��افة إلى ذلك، للمحاص��یل الیوم ض��من مناطق محمیة أو ض��من نظم إیكو
فإن نس������بةً كبیرة من التنوع الموجود أص������الً في الموقع الطبیعي قد جمعت وخّزنت في مرافق 
تات  با نات) من قبل مربي الن لك المجموعات (بنوك الجی یة تكوین ت خارج الموقع. وبدأت عمل

القرن التاسع عشر، وتحتفظ  والبحوث ذات الصلة، تخّوفاً من خسارة التنوع الوراثي، في نھایة
بھا عامة بنوك الجینات على المس�����توى الوطني، ومراكز البحوث الدولیة، مع خض�����وع بعض 
المجموعات األكثر أھمیة إلدارة مراكز الجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة. وبشكل 

قدّر أن حوالي  یة لألغ 7عام، ی بات یة الن نة من الموارد الوراث عة مخزنة مالیین عی یة والزرا ذ
خارج مواقعھا الطبیعیة، ویمكن االعتبار أن تلك المجموعات تؤدي دوراً ھاماً في س������یر عمل 
القطاع. وبغض النظر عن بنوك الجینات التابعة للقطاع العام، یتم االحتفاظ بالموارد الوراثیة 

بعة لطائفة متنوعة من النباتیة لألغذیة والزراعة خارج الموقع كذلك في مجموعات التكاثر التا
الكیانات بما فیھا األفراد والجامعات والش���ركات خاص���ة. ولكن حجم تلك المجموعات الخاص���ة 

 .مجھول بوجھ عام، كما أنھ لیس من الجائز للمواد الوراثیة المخّزنة أن تتاح للعموم
كثار متنوع إن القطاع الذي یس������تعین بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لغایات اإل

للغایة أما تنظیمھ فیرتبط ارتباطاً وثیقاً بأنواع المحاص�����یل التي تتم تربیتھا وبالمنطقة الجغرافیة 
وبنوع مجموعة المس���تخدمین المس���تھدفة. أما الش���ركات الكبرى الخاص���ة فتزداد ھیمنتھا على 

ثل الذرة س������وق البذور التجاریة بالنس������بة إلى بعض المحاص������یل الرئیس������یة وعالیة القیمة، م
والخضروات الرئیسیة. وتستمر شركات التربیة المتوسطة والصغیرة في العمل ضمن األسواق 
الصغیرة للبذور، في ما یخص المحاصیل األقل جاذبیة تجاریاً مثل بعض المحاصیل األساسیة 

زالت مؤس���س���ات القطاع العام على  . وما، مثل القمح والش���وفان على س���بیل المثالذاتیة التلقیح
لمس����تویین الوطني والدولي تؤدي دوراً رئیس����یاً وھاماً في تربیة وتنمیة تنوع المحاص����یل التي ا

مثل الكس������افا واألرز والذرة الرفیعة والحمص  تحظى بخدمة كافیة من قبل القطاع الخاص، ال
وكذلك المحاصیل التي تزرع في بیئات ھامشیة، أو من قبل  والفول السوداني والقمح والشعیر،

یام ومثل  ،ین یفتقرون إلى الموارد ویص������عب على القطاع التجاري بلوغھممزارع البطاطا ال
وعلى األفریقي.  الدخن والدخنولوبیاء والس������لة الھندیة لص������الحة لألكل والبوفیات الوال الحلوة

مس��توى بحوث التربیة، بما في ذلك البحوث األس��اس��یة فض��الً عن مرحلة ما قبل التكاثر، تعتبر 
ش������ركات التكنولوجیا الحیویة الكبیرة والص������غیرة معاً، والتي تكون مدمجة أحیاناً مع تربیة 
 النباتات وإنتاج البذور، والجامعات من الجھات الفاعلة الرئیس������یة. أما المس������تخدمون اآلخرون
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للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة فیش������ملون جماعات المزارعین ومنظمات المجتمع 
یة  الم�دني التي ت�دعمھ�ا. فھم ق�د یس�������اھمون في إع�ادة إدخ�ال الموارد الوراثی�ة النب�اتی�ة لألغ�ذ

ت أو والزراعة من بنوك الجینات إلى النظم الزراعیة الذي یقترن أحیاناً بالتربیة التش��اركیة للنبا
 .المدّربین األنشطة التشاركیة النتقاء األنواع التي یضطلع بھا كل من المزارعین والمربین

ویمكن اس���تخدام أنواع مختلفة من الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في تربیة النباتات 
م المواد یقوم تطویر األنواع المس������تنبتة الجدیدة على اس������تخدا وتطویر المس������تنبتات. وعادة ما

الوراثیة المتقدمة بما أن االرتقاء بمواد أقل تقدماً إلى مستویات األداء نفسھا یتطلب تكلفةً ووقتاً. 
ولكن یجوز اس��تخدام األنواع المس��تنبتة القدیمة واألنواع األص��لیة واألقارب البریة للمحاص��یل، 

دام التنوع الوراثي من أجل اإلتیان بخصائص محددة في مجموعات اإلكثار. ویجوز كذلك استخ
الموجود في السالالت األصلیة واألنواع المستنبتة التقلیدیة من أجل أنشطة توسیع القاعدة، ومن 

 .أجل تطویر األنواع المتكیفة مع الظروف البیئیة الصعبة ونظم اإلنتاج قلیلة المدخالت
یة والزراعة على على مر التاریخ، جرى تبادل المحاص������یل والموارد الوراثیة النباتیة لألغذ

نطاق واس������ع عبر أنحاء العالم، وقد س�������اھم العدید من الناس في العدید من األماكن المختلفة 
مد جزء ھام من  لذلك، یعت یل الیوم. ونتیجة  بأخرى في التنوع الوراثي للمحاص������ قة أو  بطری

كلھا إلى  اإلنتاج الحالي للمحاص����یل على اس����تخدام الموارد الوراثیة المس����تقدمة. وتتكل البلدان
 .درجة معینة على التنوع الوراثي الذي نشأ في أمكنة أخرى

وإن التدفق الدولي الحالي للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة یتم بأش������كال كثیرة مختلفة، 
بما في ذلك مثالً من خالل تبادل عینات المادة الوراثیة من المجموعات المحفوظة خارج الموقع، 

التجاریة ومواد اإلكثار النباتیة، أو نقل المواد الوراثیة قید التطویر ض���من ش���ركة أو  وبیع البذور
كجزء من المش������اتل الدولیة للتربیة. وتبلغ حركة التبادل الدولي لعینات بنوك الجینات عش������رات 
اآلالف من عملیات النقل س��نویاً، وتؤدي دوراً ھاماً في ص��ونھا وفي البحث والتطویر لدى البلدان 

لنامیة والمتقدمة على حد س���واء. وفي الوقت نفس���ھ، تجدر اإلش���ارة إلى أن غالبیة المواد الوراثیة ا
التي تس������تخدم بص������ورة مباش������رة في التربیة وفي تطویر األنواع، تأتي من مجموعات اإلكثار 

 .الموجودة في إقلیم واحد فیما أن المواد الجدیدة "الدخیلة" تستخدم بین الفترة واألخرى وحسب
وترتبط طرائق تبادل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة بالمحص������ول المعیّن وبنوع 
الجھات الش��ریكة في عملیة التبادل. وبص��ورة عامة، تتجھ األمور نحو ممارس��ات أكثر رس��میة 
للتبادل تتم بش����كل رئیس����ي من خالل اتفاقات نقل المادة الوراثیة. فإن نقل عینات المادة الوراثیة 
من بنوك الجینات على س������بیل المثال یخض������ع أكثر فأكثر إلى اتفاقات نقل المادة الوراثیة. وقد 
وافقت األطراف المتعاقدة في المعاھدة الدولیة بش��أن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة 

ة نقل مواد (المعاھدة الدولیة) على اس��تخدام عقد موحد ھو االتفاق الموحد لنقل المواد، لكل عملی
واقعة في نطاق تغطیة النظام المتعدد األطراف للحص���ول على الموارد وتقاس���م المنافع بموجب 

 .المعاھدة
ویشمل ھذا النظام المتعدد األطراف "جمیع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المدرجة 

یل واألعالف) وا 64في الملحق األول من المعاھدة ( لتي تخض������ع إلدارة نوعاً من المحاص������
شمل الموارد الوراثیة النباتیة یو )2-11وإشراف األطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل" (المادة 

االتفاق الموحد  بموجبیتم ن. وون واالعتباریوألش����خاص الطبیعیا يطوعالتي یدرجھا بش����كل 
وبناء على  .األطراف النظام المتعددإطار جمیع الموارد الوراثیة النباتیة تحت إتاحة  لنقل المواد

الشروط نفسھا، تتاح الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي تحتفظ بھا مراكز البحوث 
. وتتیح 15الزراعیة الدولیة التابعة للجماعة االستشاریة للبحوث الزراعیة الدولیة بموجب المادة 

ء على الش���روط نفس���ھا، بغض بنوك عدة للجینات طوعاً إمكانیة الحص���ول على مجموعاتھا بنا
النظر عما إذا كانت العینات مش������مولة بالنظام المتعدد األطراف أم ال. وقد یكون التبادل في ما 
بین المربین التجاریین مجانیاً (في حال اس�����تخدام األنواع التجاریة المس�����تنبتة إلخض�����اعھا إلى 
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قل المواد الت قات ن فا عاً ألحكام ات خاض������ یة) أو  بادل بین المزید من الترب ما أن الت جاریة. وفی
 .المزارعین یكون محدوداً بحكم المسافة والعوامل االجتماعیة، إال أنھ مجاني عامة

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportبالوثیقة  دالمن المرفق  2الفقرة المصدر: 
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 الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات

من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات كأغذیة وكأداوت  اس�����تخدمت الموارد الوراثیة
 لإلنتاج الزراعي على مدى آالف السنین.

 29والالفقاریاتالموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة 
إن عدد الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة المس������تخدمة حالیا في التطبیقات الغذائیة أو 

ً الزراعیة ص���غیر  ً  نس���بیا ، ویعزى إلى العدد الھائل من األنواع التي یحتمل أن تكون مفیدة قیاس���ا
جزء من ذلك إلى القیود الفنیة على اس��تنبات الكثیر من الكائنات الدقیقة الحیة. وتتس��م التطبیقات 

عوامل معززة لنمو  الزراعیة للموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة بالتنوع إلى حد كبیر:
لنبات وتحس���ین خص���وبة التربة؛ والمكافحة البیولوجیة؛ والتعایش المفید في الجھاز الھض���مي ا

للماشیة؛ وإنتاج مواد كیمیائیة ذات فائدة مباشرة بالنسبة إلى الزراعة؛ والمحفزات في العملیات 
في  الزراعیة الص����ناعیة؛ وفھم ومراقبة الكائنات الممرض����ة المیكروبیة النباتیة والحیوانیة (بما

ذلك األس������ماك). كما تتس������م التطبیقات الغذائیة بالتنوع إلى حد كبیر: التخمیر التقلیدي (األغذیة 
ناعي للكحول والنبیذ؛ وإنتاج منتجات األلبان، والمعینات الحیویة؛  المخمرة)؛ والتخمر الص������

األغذیة، بما  والمواد المض���افة إلى األعالف؛ وإنتاج الموارد الكیمائیة المفیدة بالنس���بة إلى إنتاج
في ذلك الفیتامینات واألحماض العض��ویة؛ وإص��الح الض��رر البیئي وتنقیة التربة والمیاه؛ وفھم 
ومراقبة الكائنات الحیة الدقیقة الخطرة من الناحیة الص������حیة، مثل الس������موم الغذائیة والكائنات 

 الممرضة التي تحملھا األغذیة.
ة الدقیقة والالفقاریات باألس����اس بفرز كمیات كبیرة وتس����تخدم الموارد الوراثیة من الكائنات الحی

من الكائنات الدقیقة التي توجد بش��كل طبیعي أو الموارد المیكروبیة التي یجري ص��ونھا في ش��كل 
ر في مجموعات خارج مواقعھا الطبیعیة. وقد ینطوي علم األحیاء التركیبي على التحس������ین مطھّ 

 رغم احتمال اتساعھا في المستقبل.الوراثي، غیر أن ذلك یظل ظاھرة ھامشیة 
وتكمن مجموعات استنبات المیكروبات في صلب ھذا القطاع. وإن جمیع مجموعات االستنبات 
المعروف��ة ذات الحی��ازات الكبرى في مج��الي األغ��ذی��ة والزراع��ة ھي مل��ك للقط��اع الع��ام أو 

راء لمنظم���ات غیر ھ���ادف���ة للربح ذات تموی���ل حكومي كبیر. وھي تحقق ع���دة أھ���داف: ش������
االس���تنباتات وص���ون الثقافات وص���ون الكائنات الحیة الدقیقة خارج مواقعھا الطبیعیة؛ وتزوید 

؛ وتوفیر التجفیف األص�����لیةالمیكروبات الص�����ناعات والمعاھد األكادیمیة والبحثیة باس�����تباتات 
ن الخدمات المتص���لة بالمیكروبیولوجیا؛ ومس���تودع لالس���تنباتات المودعة بالتجمید وغیر ذلك م

المیكروبات والمجاالت ذات وتص������نیف غراض براءات االختراع؛ والبحوث بش�������أن تنوع أل
الص��لة. ویوجد العدید من مجموعات اس��تنبات المیكروبات في بلدان منظمة التعاون والتنمیة في 
المیدان االقتص���ادي. ویش���ارك الكثیر من البلدان على نحو نش���ط في جمع الكائنات الحیة الدقیقة 

ھا على  بادل لدان التي ال تنتمي إلى وت لدولي، وتمثل مجموعات المیكروبات من الب الص������عید ا
منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي مجموعة فرعیة ھامة ومتنامیة في الشبكة العامة 
لمجموعات االستنبات. وقد تم جمع الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة المستخدمة حالیا 

الزراعیة والغذائیة من النظم االیكولوجیة الزراعیة الغنیة باألنواع االس����توائیة وش����بھ النظم في 
 30االستوائیة ومن المناطق غیر االستوائیة.

إلى أن كل مجموعة من مجموعات اس������تنبات المیكروبات تحتوى على مجموعة مھمة  ونظراً 
في المائة في المتوس��ط من الس��الالت في كل مجموعة ھي فریدة من  40من الس��الالت الفریدة (
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 31نوعھا)، فإن التعاون والتبادل في ما بین مجموعات اس������تنبات المیكروبات مس������ألة ش������ائعة.
وتح�دث عملی�ات التب�ادل ھ�ذه، وك�ذل�ك الت�دفق�ات من المواقع الطبیعی�ة إلى خ�ارجھ�ا، في جمیع 

ات التبادل ھذه كانت على مر التاریخ غیر رس���میة إلى االتجاھات الجغرافیة. وفي حین أن عملی
وعلى  32حد كبیر، فقد ش��ھدت العقود األخیرة تطورا ملحوظا باتجاه إض��فاء طابع رس��مي علیھا.

الخص��وص، تتجھ مجموعات اس��تنبات المیكروبات بش��كل متزاید نحو اس��تخدام الص��كوك  وجھ
ق فا فاقات االقتناء عند ش������راء المواد وات قانونیة: ات قل المواد عند توزیعھا. وتطبق على ال ات ن

العموم بعض القیود المھمة، خاصة على عملیات توزیع أخرى على أطراف ثالثة، حتى بالنسبة 
إلى أغراض البحوث غیر التجاریة، ألغراض إدارة الجودة ولمعالجة قض�����ایا األمن البیولوجي 

قد تكون ھناك حاجة إلى إبرام بالدرجة األولى. وعندما ینطوي األمر على التنمیة التجاریة  ،
اتفاقات إضافیة مع مجموعة استنبات المیكروبات، والمودع األول و/أو بلد المنشأ، على أساس 
أن متلقي الموارد یتحمل مس��ؤولیة اتخاذ جمیع الخطوات الض��روریة لالمتثال لتدابیر الحص��ول 

في ذلك ما یتعلق بالموافقة المسبقة على الموارد وتقاسم منافعھا ألنھا قد تنطبق على المواد، بما 
عن علم من بلد المنش������أ. وقد یقتض������ي التبادل بین مجموعات مؤھلة الس������تنبات المیكروبات 
إجراءات مبس������طة. فالمجموعات التي توجد في البلدان التي تنتمي إلى منظمة التعاون والتنمیة 

ي إلیھا تش������تمل على بنود ذات في المیدان االقتص������ادي وتلك التي توجد في البلدان التي ال تنتم
صلة بالتبادل المشروع / القانوني في اتفاقات نقل المواد الخاصة بھا، وھو ما یسمح لمجموعات 
االس�����تنبات العامة التي تمتثل لمعاییر إدارة الجودة الص�����ارمة بمواص�����لة توزیع مواد البحوث 

وبات (ما یس������مى بالتبادل المیكروبیة التي تلقتھا من مجموعات عامة أخرى الس������تنبات المیكر
المش������روع). وتبذل ش������بكة مراكز الموارد البیولوجیة األوروبیة واالتحاد اآلس������یوي للموارد 

كات مع بعض القیود. ولكن  المیكروبیولوجیة جھوداً  باتات متاحة داخل الش������ب لجعل االس������تن
وع��ات اس������تج��اب��ة لتزای��د الفرص التج��اری��ة والقیود الم��الی��ة على اإلنف��اق الحكومي على مجم

االستنبات في بعض البلدان في تسعینات القرن الماضي، أصبح ھذا النموذج مھددا. فقد ابتعدت 
التبادل والتعاون واعتمدت اتفاقات تقیدیة بعض مجموعات استنبات المیكروبات عن ممارسات 

 33لنقل المواد حتى بالنسبة إلى عملیات التبادل بین مجموعات استنبات المیكروبات.
والمعاییر ألفضل مجتمع مجموعات االستنبات مجموعة ممیزة من مدونات السلوك وقد وضع 

الممارس�����ات ومس�����تندات نموذجیة تعالج جوانب محددة من الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م 
 34منافعھا.

 35الموارد الوراثیة من الالفقاریات المستخدمة في المكافحة البیولوجیة
قاریات بدور رئیس������ي في  النظم الزراعیة. فھي تش�������ارك في عملیات التربة تض������طلع الالف

الض��روریة، وتوفر المكافحة البیولوجیة آلفات المحاص��یل، وتس��تخدم إلنتاج الحریر أو األغذیة 
أو األعالف أو توفر التلقیح الذي یس��تفید منھ العدید من أھم المحاص��یل في العالم من حیث الغلة 

 36و/أو الجودة.
ریة تحت مص������طلح الموارد الوراثیة من الالفقاریات في عوامل وتنظر ھذه المذكرات التفس������ی

المكافحة البیولوجیة من الالفقاریات باألس�����اس. فالمذكرات المتعلقة بالموارد الوراثیة الحیوانیة 

                                       
 46ورقة المعلومات األساسیة رقم الفصل الثاني من   31
 46ورقة المعلومات األساسیة رقم الفصل الثاني من   32
 .46ورقة المعلومات األساسیة رقم الفصل الثاني من   33
 للحصول على لمحة عامة، انظر:  34
 McCluskey, K., et al. 2017. The U.S. Culture Collection Network responding to the requirements of the Nagoya Protocol on 

Access and Benefit Sharing. mBio 8, Table 1. DOI: 10.1128/mBio.00982-17. 
 12-9الصفحات  ،59ورقة المعلومات األساسیة رقم یستند ھذا الفصل إلى   35
36  The positive contribution of invertebrates to sustainable agriculture and food security. CAB . Cock, M.J.W., et al. 2012

Reviews. 7(043): 1–27. DOI: 10.1079/PAVSNNR20127043. 

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/ak566e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf


27 CGRFA/TTLE-ABS-4/18/Report 

 

تتناول الملقحات من الالفقاریات. في حین أن المذكرات المتعلقة بالموارد الوراثیة المائیة تعالج 
مائی قاریات ال قاریات الالف ة المس������تخدمة في األغذیة. ویمكن تناول الموارد الوراثیة من الالف

 المستخدمة في أغراض أخرى ذات أھمیة في قطاع الزراعة في عمل في المستقبل.
ً  وتؤدي المكافحة البیولوجیة لآلفات دوراً  في نھج إدارة اآلفات المتكاملة في قطاعي األغذیة  ھاما

خدام األعداء الطبیعیین لآلفات، المش�����ار إلیھم في غالب األحیان والزراعة. وھي تقوم على اس�����ت
باس�����م عوامل المكافحة البیولوجیة. وھي مفترس�����ات وطفیلیات آلفات الالفقاریات ودیدان خیطیة 

 مسببة لمرض الحشرات، وآكالت أعشاب تھاجم آفات الحشائش.
لوجیة التقلیدیة، وھي إقحام عامل من المكافحة البیولوجیة. المكافحة البیورئیسیتان وھناك فئتان 

فة،  لك من منطقة منش�������أ آ ما یكون ذ حة البیولوجیة، وعادة  كاف مل الم حد أو أكثر من عوا وا
لمكافحة اآلفة في منطقة تم اجتیاحھا. وبمجرد ما یتم إقحام عامل المكافحة، یص������بح ھذا العامل 

ى اآلفة المس���تھدفة دون الحاجة متوطنا ویتكاثر وینتش���ر. ویس���تمر عامل المكافحة في التأثیر عل
إلى أي ت��دخالت أخرى. في حین تنطوي المك��افح��ة البیولوجی��ة المعّززة على إنت��اج عوام��ل 

وإطالقھا في حاالت محاص�����یل محددة، حیث تكافح  -أص�����لیة أو غریبة  -للمكافحة البیولوجیة 
 37اآلفة المستھدفة، ولكن ال یتوقع استمرارھا من دورة محصولیة إلى أخرى.

كما تنطوي عملیة البحث والتطویر التي تؤدي إلى اس��تخدام عامل مكافحة بیولوجیة جدید على  
خطوات مختلفة تتطلب الحص������ول على الموارد الوراثیة. ویحدث أكبر عدد من عملیات تبادل 
المواد الوراثیة فى المراحل األولى من البحث والتطویر، عندما یكون من الض����روري دراس����ة 

ً اآلفة المس��تھ ما س��یتعین إجراء دراس��ات اس��تقص��ائیة أولیة لآلفة  دفة وأعدائھا الطبیعیین. وغالبا
المس�����تھدفة وأعدائھا الطبیعیین في عدة بلدان، وعادة ما یتعین تص�����دیر نماذج اآلفات وأعدائھا 
الطبیعیین من أجل إجراء دراسات تحدید الھویة والتصنیف. ویمكن، بشكل جزئي، االضطالع 

ل ة عن األعداء الطبیعیین لتقییم إمكاناتھا كعوامل للمكافحة البیولوجیة في بلد بدراس������ات مفص������ّ
المص��در، في حین تجرى على نحو أفض��ل الدراس��ات المتعلقة بنوعیة العائل التي تنطوي على 
نباتات أو حیوانات ال توجد في بلد المص�����در في ظروف الحجر في البلد المس�����تھدف أو في بلد 

سیتم ثالث. وعلى العموم، ف ستھا  سبة صغیرة من جمیع األنواع التي یجري العثور علیھا ودرا ن
 ً عامل معین باس��تخدامھا وإطالقھا كعوامل للمكافحة البیولوجیة. وبمجرد ما یحدّد  التوص��یة فعلیا

لة إلى تبادل آخر  للمكافحة البیولوجیة ویطبق ألغراض المكافحة البیولوجیة، ھناك حاجة قلی
 38للمادة الوراثیة.

یتألف نوع المادة الوراثیة المس������تخدمة في المكافحة البیولوجیة باألس�������اس من كائنات حیة و
نات في مواقعھا الطبیعیة  كائ لب جمع ال غا مل للمكافحة الببیولوجیة. ویتم في ال تس������تخدم عوا
وتص���دیرھا كعینات حیة. وال یش���مل تطویر المنتج في العادة التحس���ین الوراثي لعامل المكافحة 

یة في حد ذاتھ. وینطوي في غالب األحیان، على األكثر، على تمییز بین المجموعات البیولوج
من حیث الخص��ائص البیولوجیة التي تؤثر على تأقلمھا مع البلد المس��تھدف أو اآلفة المس��تھدفة. 

 ونتیجة لذلك، یمكن اعتبار معظم التنوع الوراثي المستخدم في المكافحة البیولوجیة بریاً.
الس��مات الخاص��ة للمكافحة البیولوجیة التقلیدیة في طابع المنفعة العامة الذي تتس��م  وتتمثل إحدى

بھ أنش�����طتھا. ومع توطن عوامل المكافحة البیولوجیة وتكاثرھا في البیئة المس�����تھدفة، تص�����بح 
اعتباًرا من تلك النقطة متاحة بالمجان، ومن غیر الممكن االس������تمرار جني أرباح من إنتاجھا 

كذا، فإن المكافحة البیولوجیة التقلیدیة تخض����ع إلدارة القطاع العام، باألس����اس من وإطالقھا. وھ
خالل مؤس�����س�����ات البحوث الوطنیة والدولیة التي تتلقى أجًرا من الحكومات أو وكاالت التنمیة. 

ً  وأما المكافحة البیولوجیة المعّززة فھي نش������اط ظھر مؤخراً  في حین أن تاریخ اإلنتاج  ،نس������بیا
س���نة. ویتم االض���طالع بذلك من  50التجاري الواس���ع النطاق وبیع األعداء الطبیعیین ال یتجاوز 

 ً من الش������ركات في مختلف أنحاء العالم، یوجد معظمھا في البلدان  جانب عدد ض������ئیل نس������بیا
یولوجیة المعّززة المتقدمة وغالبیتھا متوس���طة أو ص���غیرة الحجم. ورغم أن عوامل المكافحة الب

تنتج بالدرجة األولى للمحاص���یل عالیة القیمة، مثل خض���ار الدفیئة ونباتات الزینة، فإن متوس���ط 
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ھامش الربح یكون في العادة منخفض�������ا جدًا. وفي حین یتولى المنتجون التجاریون بص������ورة 
لجامعات رئیس��یة تطویر أس��الیب التربیة والتوزیع واإلطالق، فإن مؤس��س��ات البحوث العامة وا

 تقوم في بعض األحیان بدور ھام في المراحل األولى من البحث والتطویر.
ویؤدي تبادل الموارد الوراثیة ذات الص������لة بالمكافحة البیولوجیة على الص������عید الدولي دوًرا 
حاسًما في سیر عمل القطاع. وغالبا ما یكون إقحام عوامل المكافحة البیولوجیة التقلیدیة مرتبطا 

المواد الوراثیة الغریبة، حیث یتبع حركة المحاص���یل واآلفات المس���تھدفة في مختلف  باس���تخدام
أنحاء العالم. وواقع األمر أن الغالبیة العظمى من عملیات نقل عوامل المكافحة البیولوجیة تكون 
في ما بین القارات، وھو ما ینبغى توقعھ ألن اآلفات المس������تھدفة ھي نفس������ھا أنواع دخیلة ذات 

بر للقارات في كثیر من األحیان. وعندما یس�����تخدم عامل مكافحة بیولوجیة بنجاح في أص�����ل عا
 ً غتنم الفرص لتكرار ھذا النجاح في بلدان أخرى من خالل إعادة توزیع ما تُ  أحد البلدان، فغالبا

عامل المكافحة ھذا. وتبعا لذلك، كان تدفق الموارد الوراثیة المتص��لة بالمكافحة البیولوجیة على 
إلى ح��د بعی��د، وانطوى على ع��دة آالف من أنواع عوام��ل المك��افح��ة  ص������عی��د ال��دولي كبیراً ال

 .39البلدانالبیولوجیة من أكثر من مائة بلد، وعملیات إقحام في عدد أكبر من 
إلى أن قطاع المكافحة البیولوجیة یتألف من عدد قلیل من الجھات الفاعلة، فقد خض����عت  ونظراً 

عملیات تبادل المواد الوراثیة بش���كل أس���اس���ي للتقنین من خالل وس���ائل غیر رس���میة، بالدرجة 
األولى من قبل ش��بكات مھنیة، یمكن إض��فاء الطابع المؤس��س��ي علیھا أو العمل بكل بس��اطة على 

یعني بالضرورة عدم وجود  كن الطابع غیر الرسمي لممارسات التبادل المستوى شخصي. ول
أحكام وش��روط معمول بھا. فممارس��ات االس��تخدام والتبادل "العرفیة" الراس��خة قد تنص، على 
س�����بیل المثال، على تقاس�����م النتائج التي یتم الحص�����ول علیھا من اس�����تخدام المواد أو، في حالة 

تركة. وباإلض��افة إلى ذلك، فإن ممارس��ات التبادل، في قطاع البحوث، نش��ر النتائج بص��ورة مش��
المكافحة البیولوجیة المعّززة، تقنَّن أیض�������ا من خالل الممارس�������ات التجاریة التقلیدیة من قبیل 
ترخیص اإلنتاج (أي أن ش��ركات المكافحة البیولوجیة المعّززة األكبر حجما ترخص للش��ركات 

ش��ركات جدیدة في بلدان جدیدة من أجل إمداد أس��واق  األص��غر اإلنتاج كوس��یلة لتس��ھیل إنش��اء
 40جدیدة).

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  1الفقرة المصدر: 
 
  

                                       
 47ورقة الدراسة األساسیة رقم   39
 47ورقة الدراسة األساسیة رقم   40

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb720e.pdf
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 الغرض من ھذه الوثیقة -2
 

یتمثل الھدف العام من ھذه الوثیقة في مساعدة الحكومات على النظر في مسألة وضع تدابیر  -14
سیاسیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا، مع األخذ  تشریعیة وإداریة أو

في االعتبار أھمیة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، ولدورھا الخاص في األمن الغذائي، وسماتھا 
صول على الممیزة لمختلف القطاعات الفرعیة واالمتثال، حسب االقتضاء، للصكوك الدولیة للح

 د وتقاسم منافعھا.الموار
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اعتبارات لوضع تدابیر للحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة  -3
 والزراعة

 وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا
 

قد ترغب الحكومات، عند وضع تدابیر للحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  -15
 في اتخاذ الخطوات التالیة:وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا، في النظر 

 
المعنیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك تقییم القطاعات الفرعیة  -أوال

 أنشطتھا، وبیئاتھا االجتماعیة واالقتصادیة، وممارسات استخدامھا وتبادلھا
 

 السمات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة (أ)
كخطوة أولى، في تحلیل السمات الممیزة للقطاعات الفرعیة للموارد قد ترغب الحكومات، 

الوراثیة لألغذیة والزراعة، على النحو الذي تظھر بھ في بلدانھا. وقد بذلت محاوالت لتحدید 
السمات الممیزة للتنوع البیولوجي الزراعي من قبل االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في 

40Fاتفاقیة التنوع البیولوجي

41Fوالھیئة في دورتھا العادیة الرابعة عشرة، 41

. وشدد كّل منھما على 42
التالي: الدور األساسي للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على األمن الغذائي؛ اعتماد العدید 
من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على التدخل أو التأثیر البشري؛ الدرجة العالیة من 

ما یتعلق بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ حقیقة أن العدید  الدول فياالعتماد المتبادل بین 
من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة قد تم تشكیلھا وتطویرھا وتنویعھا والحفاظ علیھا من 
خالل األنشطة والممارسات البشریة على مّر األجیال؛ أھمیة صون الموارد خارج مواقعھا 

فة تبعاً للقطاع الفرعي للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ أھمیة صون الطبیعیة بدرجات مختل
نامیة جمیع الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في مواقعھا الطبیعیة للحفاظ على حافظة دی

 للتنوع البیولوجي الزراعي.
 

أشكال مختلفة الستخدام القطاعات الفرعیة واالختالفات داخل القطاعات الفرعیة  (ب)
 للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

 ً في أن تأخذ في االعتبار األشكال المختلفة والممارسات القائمة  قد ترغب الحكومات أیضا
ة لألغذیة والزراعة ھذه التي تستخدم فیھا القطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثی

 الموارد.
موارد المتعاونین من خالل تتولى أحیاًنا التعاونیات تربیة األش������جار لتجمیع 

قد ترغب الحكومات في إبراز أس������لوب العمل و برامج للتربیة المش������تركة.
المش���ترك ھذا للتربیة الحدیثة لألش���جار في تدابیرھا الخاص���ة بالحص���ول على 
الموارد وتقاس��م منافعھا بغیة تش��جیع تجمیع الموارد الوراثیة الحرجیة، ودعمھ 

فع الناشئة عن استخدامھا، بما في ذلك من خالل اتفاقات من خاللھا، وتیسیر تشاطر المنا
 التعاون التي ال تقتصر على الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.

 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من المرفق جیم بالوثیقة  5الفقرة  المصدر:
  

                                       
 .5/5من مرفق قرار مؤتمر األطراف القرار  2الفقرة   41
 ، انظر مرفق ھذه الوثیقة.Report-CGRFA/14/13الوثیقة  المرفق ھاء من  42
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 الممارسات القائمةالتدابیر القانونیة واإلداریة وتلك المتعلقة بالسیاسات، بما في ذلك  (ج)
القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ممارسات محددة  بعضوضعت 

الستخدام وتبادل الموارد الوراثیة ألغراض البحث والتطویر؛ وھناك قطاعات فرعیة 
أخرى، مثل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة التي تندرج في إطار النظام المتعدد 

طراف المتعلق بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بموجب المعاھدة، تغطیھا تدابیر األ
 في بعض األحیان تدابیر قانونیة. إداریة خاصة أو حتى

ویش������مل  تش������مل المعاھدة جمیع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.و
؛ ]Malus[ددًا قلیالً من محاص����یل األش����جار (التفاح عالمتعدد األطراف  ھانظام

 Fortunellaو Poncirusبم��ا في ذل��ك [؛ والح��امض ]Artocarpus[وش������جرة الخبز 
) وبعض أنواع العلف من أنواع نباتات خش������بیة. ]Cocos[؛ وجوز الھند]كفس������ائل جذریة

حد لنقل وبموجب المعاھدة، یتاح الحص�����ول على ھذه الموارد الوراثیة بموجب اتفاق مو
المواد ألغراض االس�����تخدام والص�����ون لألبحاث والتربیة والتدریب لألغذیة والزراعة، 
ش�����رط أال یش�����مل ھذا الغرض اس�����تخدامات كیمیائیة و/أو ص�����یدالنیة و/أو غیرھا من 

42Fالعلفیة/االستخدامات الصناعیة غیر الغذائیة

43. 

 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من المرفق جیم بالوثیقة  4الفقرة  المصدر:

 
ومن شأن تحلیل الممارسات التجاریة والبحوث القائمة، وكذلك التدابیر التنظیمیة التي تتناول 
استخدام وتبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ألغراض البحوث والتطویر، أن یساعد 

تستفید من الممارسات الحكومات في إعداد تدابیر للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، 
الحالیة وتتماشى معھا، وبالتالي تتجنب قدر اإلمكان وبحسب ما ھو مناسب خلق إجراءات 
إداریة إضافیة. كما قد ترغب الحكومات في أن تأخذ في االعتبار اإلطار القانوني الوطني 

ك قانون ألھمیة تنفیذ األحكام المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بما في ذل
 الملكیة وقانون العقود والقوانین األخرى حسب االقتضاء.

 
اآلثار المحتملة لنطاق تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بما في ذلك  (د)

 موضوعھا والنطاق الزمني
قد ترغب الحكومات في تحلیل، بشيء من التفصیل، اآلثار المترتبة على نطاق تدابیر 

ما یتعلق  الموارد وتقاسم منافعھا بما في ذلك موضوعھا والنطاق الزمني. وفيالحصول على 
بالنطاق الزمني لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات في 
النظر، على وجھ الخصوص، في اآلثار المترتبة على تطبیق تدابیر الحصول على الموارد 

ادمة من البلدان األخرى التي تم جمعھا قبل بدء إنفاذ تدابیر وتقاسم منافعھا على المواد الق
 الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الخاصة بھا.

  

                                       
 (أ) من المعاھدة.3-12المادة   43
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تدفقات المواد الوراثیة، بما في ذلك التدفقات الدولیة، ضمن القطاعات الفرعیة  (ھـ)
 المختلفة

 
یختلف مدى التبادل التاریخي والتبادل المحلي للمادة الوراثیة ونسبة التنوع الغریب 

وفي حین أن الموارد المستخدم، بین القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة. 
الوراثیة النباتیة والحیوانیة لألغذیة والزراعة تم تبادلھا على نطاق واسع، قد ال ینطبق ذلك 

القطاعات الفرعیة األخرى. وفي حین أنھ قد تم نقل بعض األنواع التجاریة األكثر صلة على 
ً على نطاق واسع في جمیع أنحاء العالم، فإن ھناك أنواع أخرى بدأت لتوھا تستزرع في  ا

تربیة األحیاء المائیة، أو أنھا تستخدم فقط في بیئتھا الطبیعیة في الغابات األصلیة وال زال 
دوداً حتى اآلن. وقد ترغب الحكومات عند وضع تدابیر للحصول على الموارد تبادلھا مح

ھا أو تكییفھا أو تنفیذھا، في النظر بعنایة إلى أھمیة تدفق المواد الوراثیة إلى عوتقاسم مناف
القطاعات الفرعیة ذات الصلة باألغذیة والزراعة في بلدانھا، وإلى التغیرات المستقبلیة 

 المواد الوراثیة نتیجة لتغیر المناخ.المحتملة لتدفقات 

یتم تب��ادل الموارد الوراثی��ة الحیوانی��ة على نط��اق واس������ع في الع��الم بموج��ب 
وقد ساھم حراس ومربو الماشیة  بروتوكوالت راسخة وأسواق لعملیة التبادل.

تاج  مد اإلن عالم في تنمیة ھذه الس������الالت، والیوم یعت في مناطق عدیدة من ال
یة نش�������أت أو جرى تطویرھا في الحیواني في معظ یة حیوان م األقالیم على موارد وراث

وفي الوقت الحالي، تحص������ل التدفقات الرئیس������یة للمادة الوراثیة في األنواع  مكان آخر.
 التجاریة األكثر ص������لة بین البلدان المتقدمة أو من البلدان المتقدمة باتجاه البلدان النامیة.

الس�الالت المكیفة مع ظروف بیئیة اس�توائیة وش�بھ  كذلك، تخض�ع المواد الوراثیة لبعض
وعلى عكس  اس���توائیة للتبادل من البلدان المتقدمة إلى النامیة، وكذلك بین البلدان النامیة.

الس��الالت التجاریة األكثر ص��لةً التي یتّم تبادلھا على نطاق واس��ع، فإن معظم الس��الالت 
وقد یتغیر ھذا الوض����ع، إذ أن  ادالت الدولیة.تُس����تخدم محلیًا، وھي غیر معنیّة كثیًرا بالتب

الصفات الالزمة لالستجابة إلى التحدیات المستقبلیة في إنتاج المواشي قد تكون موجودة 
ًیا. فة محل بادل الموارد الوراثیة  في الس������الالت المكی وإن ذلك لن یزید وحس�������ب من ت

 ً أكبر للمادة الوراثیة من إلى تدفق  الحیوانیة بصورة عامة، بل من الممكن أن یؤدي أیضا
 البلدان النامیة باتجاه البلدان المتقدمة.

كذلك، فإن الحاجة إلى تكییف اإلنتاج الحیواني مع التحدیات المس����تقبلیة تس����لّط الض����وء 
 على أھمیة ص��ون المجموعة الكاملة من التنّوع القائم ص��ونًا فعاًال، في الموقع وخارجھ.

مس��توى الس��الالت، حین یتوقف اس��تخدام الس��الالت ویمكن خس��ارة التنوع الوراثي على 
 ً ، حین یصبح الحجم الفعلي المحلیة فتواجھ عندھا خطر االنقراض، وضمن الساللة أیضا

ألعداد الحیوانات من الس�����الالت المس�����تخدمة على نطاق واس�����ع ص�����غیًرا جدًا بس�����بب 
 االستخدام الكبیر لعدد محدود جدًا من حیوانات األصل.

 Report-AnGR-CGRFA/WG/10/18من المرفق باء بالوثیقة  9الفقرة  المصدر:

 
إن تربیة األحیاء المائیة ص������ناعة مھمة ومتوس������عة في كل من البلدان النامیة 

وھناك تدفقات للمواد الوراثیة في جمیع االتجاھات: من الجنوب إلى  والمتقدمة.
إلى  الشمالالشمال، ومن الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الجنوب، ومن 

 الشمال.
وعلى س��بیل المثال، ش��یلي ھي ثاني أكبر منتج للس��لمون المس��تزرع على الرغم من أن 

األفریقي ویتم إنتاج البلطي  الجنوبي.السلمون ال یتواجد بشكل طبیعي في نصف الكرة 
بش��كل رئیس��ي في آس��یا، وقد تم إدخال محار المحیط الھادئ، الذي ھو أس��اس ص��ناعة 
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یابان. مالیة وأوروبا، من ال للعدد المتزاید من  ونظرا  المحار في كل من أمریكا الش������
األنواع المس������تأنس�������ة، من المتوقع أن تزداد التبادالت الدولیة للموارد الوراثیة المائیة 

 لألغذیة والزراعة من حیث العدد والكمیة.
 Report-AnGR-CGRFA/WG/2/18من المرفق جیم بالوثیقة  5الفقرة  المصدر:

 
الموارد الوراثیة لألش����جار خالل المئتي س����نة الماض����یة، تّم بش����كل مطرد نقل 

الحرجیة ضمن ھوامش التوزیع األصلیة لألنواع وخارجھا ألغراض الحراجة 
وجرى نش������ر الم��ادة الوراثی��ة المنقول��ة من أج��ل زراع��ة  وللبح��ث والتطویر.

األش���جار ألغراض عدیدة انطالقًا من إنتاج المنتجات الخش���بیة وغیر الخش���بیة 
یكولوجي من قبیل اس����ترداد الغابات من أجل ص����ون وص����والً إلى توفیر خدمات النظام اإل

 التنوع البیولوجي والتخفیف من وطأة تغیر المناخ وإدارة مستجمعات المیاه.
وتم إدخال أنواع  وجرى تص����دیر بذور الس����نط من آس����یا وأوس����یانیا إلى أفریقیا الجنوبیة.

من  37و 91الیا إلى من أس�����تر Eucalyptus globulusو Eucalyptus camaldulensisاألوكالبتوس 
من المناطق االس����توائیة الجدیدة  Theobroma cacaoوتم إدخال  البلدان األخرى على التوالي.

وش���ھد القرن  إلى المناطق االس���توائیة في أفریقیا وآس���یا اعتباًرا من القرن الس���ادس عش���ر.
ي بلدان الماضي إجراء تجارب على المصادر شملت عادة بذوًرا من بلدان مختلفة معتمدة ف

ورغم التحس����ن في اآلونة األخیرة في توثیق عملیات نقل المادة الوراثیة لألش����جار  أخرى.
المس������تخ��دم��ة في الزراع��ة الحراجی��ة ل��دعم المم��ارس�������ات الزراعی��ة، ال تزال الكثیر من 

 المعلومات، خاصة في ما یتعلق بمصادر الجھات الوافدة منھا، مجھولة.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportبالوثیقة  من المرفق جیم 9الفقرة  المصدر:
 

ً على توری��د  الیوم، تعتم��د الزراع��ة في الواقع ل��دى البل��دان كلھ��ا اعتم��اداً قوی��ا
الموارد الوراثی���ة النب���اتی���ة لألغ���ذی���ة والزراع���ة من من���اطق أخرى في 
العالم.المحاصیل مثل الكسافا والذرة والفول السوداني والفاصولیاء التي نشأت 

األس�اس�یة في العدید من في أمریكا الالتینیة قد أص�بحت من المحاص�یل الغذائیة 
البل��دان في أفریقی��ا جنوب الص������حراء الكبرى، وھي ت��دل على االعتم��اد المتب��ادل ألنواع 

 طماطم مثالً.الالمحاص��یل بین البلدان النامیة؛ واألمر نفس��ھ ینطبق على الخض��روات، مثل 
لألغذیة  تمتع بنس������بة كبیرة من تنوع الموارد الوراثیة النباتیةتومع أن العدید من البلدان 

حتاج تعلى المدى البعید قد  ي، فھاوالزراعة في بنوك الجینات وفي حقول المزارعین لدیھ
إلى الحصول على تنوع إضافي من مراكز تنوّع أصناف المحاصیل أو األنواع المستنبتة 

لة إلى تبادل الموارد الوراثیة  المزروعة في أماكن أخرى. وبالتالي فثّمة حاجة متواص������
 النباتیة.

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  10الفقرة  المصدر:
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 راثیة من الكائنات الحیة الدقیقةالو الموارد
یمكن لمعظم الكائنات الحیة الدقیقة االنتشار بسھولة بواسطة الكائنات العائلة أو 

انتشار الكائنات  ولكنالریاح أو المیاه أو من خالل التصاقھا بأي مواد عضویة. 
یعني أنھ یمكن العثور على كل س��اللة في كل مكان. وھناك  الحیة الدقیقة "في كل مكان" ال

 ً جغرافیة بیولوجیة رغم  اعتراف متزاید بأن الكائنات الحیة الدقیقة یمكن أن تظھر أنماطا
توافرھا على نطاق واس���ع. وھذا یعني أن بعض الكائنات الحیة الدقیقة تكون متاحة فقط في 

 44أخرى.موائل محددة وال یمكن العثور علیھا في أماكن 
لى جانب ھذا الترابط في الحص������ول على الموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة في إو

مة یة، ث ھا الطبیع یة في  مواقع ھا الطبیع خارج مواقع بالمواد المخزنة  ما یتعلق  ترابط في 
أكبر مجموعة الس��تنبات المیكروبات، بما یقرب من وإن مجموعات اس��تنبات المیكروبات. 

في المائة من حیازات الس�����الالت في المجموعات التي  2بأقل من  تحتفظس�����اللة،  25 000
في المائة فقط  1.5ما یقدر بنسبة بستنباتیة وتوجد تحت لواء االتحاد العالمي للمجموعات اال

من مجموع التنوع البیولوجي لحیازات الس�����الالت الفریدة في االتحاد العالمي للمجموعات 
ص الكثیر من المجموع��ات في مج��االت مختلف��ة من البحوث  االس������تنب��اتی��ة. وق��د تخص������ّ

اس�����تنبات  ص�����ات وما ترتب عنھا من اس�����تحداث لمجموعاتالمیكروبیة وإن ھذه التخص�����ّ 
أدى إلى  مرجعیة معترف بھا دولیا تس�����تخدم ویش�����ار إلیھا في معظم بحوث المتابعة ھو ما

 ً ً  تعاون دولي وثیق وتبادل للمواد، وبالتالي، إلى حالة اعتبرت "ترابطا في الحصول  وظیفیا
 45صعید عالمي".على سالالت خارج مواقعھا الطبیعیة على 

 لغرض المكافحة البیولوجیةالموارد الوراثیة من الالفقاریات 
لدان أخرى  ما إلى ب لد  ھا في ب عالیت مل المكافحة البیولوجیة التي أثبتت ف لت عوا قد أحی ل
كافح�ة  تاریخ الم فة من اآلفات على مر  لة التي تطرحھا آ متض������ررة من نفس المش������ك
 البیولوجیة. وھكذا، فإن تبادل الموارد الوراثیة ذات الص������لة بالمكافحة البیولوجیة على

ً  الصعید الدولي یؤدي دوراً  سما سیر عمل قطاع المكافحة البیولوجیة. وإن الغالبیة  حا في 
تكون في ما بین القارات، التقلیدیة العظمى من عملیات نقل عوامل المكافحة البیولوجیة 

وھو ما ینبغى توقعھ ألن اآلفات المس������تھدفة ھي نفس������ھا أنواع دخیلة ذات أص������ل عابر 
األحیان. وتبعا لذلك، كان تدفق الموارد الوراثیة المتص��لة بالمكافحة  للقارات في كثیر من

إلى حد بعید، وانطوى على عدة آالف من أنواع  البیولوجیة على الص������عید الدولي كبیراً 
عوام�ل المك�افح�ة البیولوجی�ة من أكثر من م�ائ�ة بل�د، وعملی�ات إقح�ام في ع�دد أكبر من 

 46.البلدان

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  8الفقرة  المصدر:
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 الثغرات المحتملة في تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا (و)
قد ترغب الحكومات، عند استعراض التدابیر الحالیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، 

ما یتعلق بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو األنشطة ذات  في تحدید أي ثغرات في
، قد ترغب وبالمثلالصلة بھا، وفي تحدید الحاجة إلى إیجاد تدابیر تنظیمیة إضافیة. 

الحكومات في تحدید الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو األنشطة ذات الصلة بھا، التي 
 یر معدّلة.قد تستحق اإلقصاء من التدابیر أو تداب

 
تحدید الجھات الحكومیة المعنیة وأصحاب المصلحة غیر الحكومیین الذین یحتفظون  -اثانیً 

 بموارد وراثیة لألغذیة والزراعة أو یوفرونھا أو یستخدمونھا، والتشاور معھم
 

عند وضع التدابیر للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أو تكییفھا  الحكوماتوقد ترغب 
أو استعراضھا، في تحدید واستشارة أصحاب المصلحة الحكومیین وغیر الحكومیین الذین 
یوفرون أو یستخدمون الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك المزارعین والسكان 

ك ومراكز تجمیع الجینات ومؤسسات البحوث وأجھزة األصلیین والمجتمعات المحلیة، وبنو
ومن المھم بشكل خاص التشاور مع الجھات الحكومیة المسؤولة عن  القطاع الخاص.

وقد یكون الغرض من ھذه  القطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.
الوعي بین أصحاب المصلحة؛ المشاورات متعدد األوجھ بما أنھا: قد تساعد على رفع مستوى 

قد تسمح لصانعي السیاسات والقرارات بالحصول على فكرة عامة عن خصوصیات 
القطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة والممارسات القائمة 
الستخدام وتبادل الموارد الوراثیة؛ قد تبلغ مستخدمي ومقدمي المعرفة التقلیدیة المرتبطة 

الموارد الوراثیة والموارد الوراثیة لدى السكان األصلیین والمجتمعات المحلیة المحتملین، ب
بشأن حقوقھم وواجباتھم؛ قد تساعد على تیسیر تنفیذ التدابیر المستقبلیة للحصول على الموارد 

 .الوراثیة وتقاسم منافعھا

على  المختص���ة بالحص���ولالوطنیة في كثیر من األحیان، لن تكون الس���لطة 
المس�����ؤولة عن الثروة الحیوانیة الوطنیة الموارد وتقاس�����م منافعھا الس�����لطة 

وتربیة الحیوانات أو عن ص������حة الحیوان، وبالتالي قد تس������تفید من إقامة 
 مشاورات مباشرة مع السلطات الحكومیة ذات الصلة وأصحاب المصلحة.
، بما في ذلك ویّتس���م قطاع الثروة الحیوانیة بمجموعة واس���عة من أص���حاب المص���لحة

رعاة الثروة الحیوانیة وُمربیھا من األفراد، وجمعیات المربّین والقطعان، والرعویین 
وجمعیاتھم، وص��ناعة التربیة، ومراكز التربیة والبحوث، وص��ون المزارع والمرافق، 
وبنوك الجینات والجامعات، والباحثین، والخدمات اإلرش�����ادیة والبیطریة، والمنظمات 

وینبغي اس���تش���ارة جمیع أص���حاب  والس���لطات التنظیمیة ذات الص���لة.غیر الحكومیة 
المص�����لحة ھؤالء في تطویر وتنفیذ الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا للموارد 

وسوف تكون مشاركتھم ھامة للسماح لصانعي السیاسات والجھات  الوراثیة الحیوانیة.
منافعھا االّطالع عن كثب التنظیمیة في مجال الحص��ول على الموارد الوراثیة وتقاس��م 

الخاص��ة بحیوانات المزرعة، فض��ًال عن الممارس��ات  البحث والتطویرعلى خص��ائص 
القائمة في مجال االس������تخدام والتبادل للقطاع الفرعي من أجل تفادي القیود التنظیمیة 
التي تعیق بال ض�����رورة اس�����تخدام الموارد الوراثیة الحیوانیة، وتطویرھا وص�����ونھا، 

 ارد الوراثیة الحیوانیة القائمة.مارسات تبادل الموواإلخالل بم

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  3الفقرة  المصدر:
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المختص��ة بالحص��ول على الوطنیة في كثیر من األحیان، لن تكون الس��لطة 
المس������ؤولة عن تربیة األحیاء الوطنیة الموارد وتقاس������م منافعھا الس������لطة 

وبما أن معظم أص�حاب المص�لحة في قطاع تربیة  المائیة/مص�اید األس�ماك.
األحیاء المائیة یتمتعون بمعرفة محدودة بش�������أن الحص������ول على الموارد 
وتقاس��م منافعھا وانعكاس��ات الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا بالنس��بة لقطاعھم، 

القطاع الفرعي، وأن تس��مح فإنھ یمكن للمش��اورات أن تس��اعد على زیادة الوعي بش��أن 
لصانعي السیاسات ومتخذي القرارات بالحصول على نظرة في خصوصیات عملیات 
البحوث والتطویر في مجال تربیة األحیاء المائیة، وممارس������ات االس������تخدام والتبادل 

 الحالیة في القطاع الفرعي.

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  2الفقرة  المصدر:
 

المختص�������ة المس������ؤولة عن الوطنیة ال تكون في معظم األحیان الس������لطة 
الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا ھي نفس���ھا الس���لطة المس���ؤولة عن 

وبما أّن معارف معظم أص������حاب المص������لحة في القطاع  القطاع الحرجي.
من��افعھ��ا  الحرجي مح��دودة في مج��ال الحص������ول على الموارد وتق��اس������م

وتأثیراتھا على قطاعھم، قد تساعد المشاورات في توعیة أصحاب المصلحة وقد تمكّن 
صانعي السیاسات والقرارات من االطالع على خصائص البحث والتطویر في القطاع 

 الحرجي وممارسات االستخدام والتبادل القائمة على مستوى القطاع الفرعي.

 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من المرفق جیم بالوثیقة  6الفقرة  المصدر:
 

ھي المس������ؤولة عن الوطنیة في أحیان كثیرة قد تكون الس������لطات الزراعیة 
 المعاھدة، فیما تقع مس��ؤولیة بروتوكول ناغویا على عاتق الس��لطات البیئیة.
نة لألغذیة  یة المعی بات یة الن ولذلك من الممكن أن تقع بعض الموارد الوراث
والزراعة (واس���تخداماتھا) في نطاق اختص���اص س���لطة واحدة، فیما تقع موارد وراثیة 

وھكذا تعتبر  نباتیة أخرى لألغذیة والزراعة في نطاق اختص�������اص س������لطة مختلفة.
المش�����اورات المباش�����رة بین الھیئات الحكومیة المعنیة وبین أص�����حاب المص�����لحة غیر 

توض�����یح إس�����ناد المس�����ؤولیات بین  الحكومیین مھمة جداً وینبغي أن تس�����عى كذلك إلى
 المختصة المختلفةالوطنیة السلطات 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  4الفقرة  المصدر:
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 من الوراثیة في مجال الموارد والتطویر البحث اإلش������ارة إلى أن المھم من
 أی�دي في البل�دان معظم والالفق�اری�ات یوج�دان في ال�دقیق�ة الحی�ة الك�ائن�ات
 والقطاع األكادیمیین الباحثین ذلك ویش��مل. مختلفین جدا مص��لحة أص��حاب
. معینین مص������لحة ألص������حاب التجاریة الممثلة وجمعیات األعمال الخاص
بمس���توى عاٍل من التنوع  المص���لحة أص���حاب لمجموعات الفرعي ویتس���م ھذا القطاع

 والالفق��اری��ات في ال��دقیق��ة الحی��ة الك��ائن��ات من الوراثی��ة الموارد تنوع أدوار بس������ب��ب
تدامة الزراعة بات؛ معززة لنمو كعوامل المثال س������بیل فعلى: المس������ حة  الن وللمكاف

 فائدة ذات بیولوجیة مبیدات وإلنتاج للماش������یة؛ الھض������مي الجھاز وفي البیولوجیة؛
 ولفھم الص����ناعیة؛ الزراعیة العملیات في وكمحفزات بالنس����بة إلى الزراعة؛ مباش����رة
 ؛)األس������ماك ذلك في بما( والحیوانیة النباتیة المیكروبیة الممرض������ة الكائنات ومراقبة

 الوراثیة الموارد اس���تخدام یمكن كما. والمیاه التربة وتنقیة البیئیة وإص���الح األض���رار
 الص������ناعي، أو التقلیدي التخمیر مثل األغذیة، تص������نیع في الدقیقة الحیة الكائنات من

 إلى األعالف؛ المض�������افة والموادوالمعینات الحیویة  األلبان ومنتجات الكحول وإنتاج
 الفیت��امین��ات،( األغ��ذی��ة واألعالف إنت��اج في تفی��د التي البیولوجی��ة المكون��ات وإنت��اج

 الحیة الدقیقة الكائنات ومراقبة وفھم) وغیر ذلك واإلنزیمات، العض������ویة، واألحماض
تحملھا  التي لكائنات الممرض���ةوا الغذائیة الس���موم مثل من الناحیة الص���حیة، الخطرة
 بالنس������بة إلى عملیات والالفقاریات ض������روریة الدقیقة الحیة الكائنات وتعد. األغذیة
 ذلك في بما( والحیوان المكافحة البیولوجیة آلفات المحاص������یل وتوفر الھامة التربة

 .األسماك)
 على الحص���ول وتنفیذ تطویر ھؤالء في المص���لحة أص���حاب جمیع مع التش���اور وینبغي
 مشاركتھم وستكون. والالفقاریات الدقیقة الحیة الكائنات لموارد منافعھا وتقاسم الموارد

 تنوععن  ثاقبة نظرة كتس���اباب التنظیمیة والھیئات الس���یاس���ات لص���انعي للس���ماح مھمة
. الص��لة ذات والتطویر البحث والالفقاریات وأنش��طة الدقیقة الحیة الكائناتوخص��ائص 

 أفض�������لبعین االعتبار وكذلك  الحالیة والتبادل االس������تخدام ممارس�������اتنبغي أخذ یو
 .المصلحة أصحاب اقترحھا التي أوفعال  استخدامھایتم  التي الممارسات

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  2الفقرة  المصدر:
 

 ً أوسع إدماج تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا مع سیاسات واستراتیجیات  -ثالثا
 ً  التنمیة الزراعیة المستدامةواألمن الغذائي خاصة ب نطاقا

 
یمكن النظر في تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا في السیاق األوسع للتنمیة 

ولن یكون أولئك المسؤولون عن الحصول على الموارد  الزراعیة المستدامة واألمن الغذائي.
ً وتقاسم منافعھا ھم  المسؤولین عن استراتیجیات التنمیة الزراعیة المستدامة واألمن دائما

ومن المھم التنسیق بین مختلف مجاالت السیاسات واألھداف ودمجھا في استراتیجیة  الغذائي.
ً عاسات كثروأزراعیة متسقة   .ا
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ت المزرعة دوًرا ھاًما في توفیر األغذیة، وإدامة س������بل العیش تؤدي حیوانا
من وفي مناطق  وتزوید البلدان بمجموعة متنوعة من النواتج االقتص�������ادیة.

، تعتبر تربیة حیوانات المزرعة العالم حیث تكون الزراعة ص����عبة أو متعذرة
وتتض���من األمثلة، حیثما تعتمد س���بل المعیش���ة فقط على تربیة  من الش���روط األس���اس���یة.

المواش������ي، رعاة الرنّات في س������ھول التندرة الجلیدیة؛ ورعاة ثیران الیاك في المناطق 
المرتفعة من آسیا؛ ورعاة الجمال ذوات السنامین والجمال العربیة في الصحراء، والبدو 

، وھناك الس��افاناھول ش��بھ القاحلة وفي المعتمدین على األبقار واألغنام والماعز في الس��
وقد تتسم الثروة الحیوانیة بأھمیة خاصة بالنسبة إلى الفقراء الذین  أمثلة كثیرة غیر ذلك.

ناتھم. یة تس�������اھم في توفیر األغذیة على  یجنون منافع عدیدة من حیوا فالثروة الحیوان
ت التي یتم بیعھا لشراء مستوى األسرة، لالستھالك المباشر واإلمداد بالمنتجات والخدما

كذلك، توفّر تنمیة الثروة الحیوانیة فرًصا للتخفیف من  أنواع أخرى من األغذیة والسلع.
وطأة الفقر وتعزیز س��بل العیش في نُظم اإلنتاج ذات المدخالت المنخفض��ة، على س��بیل 

وفي  المثال من خالل تقدیم الخدمات البیئیة وتطویر منتجات لألس����واق المتخص����ص����ة.
زد على  وقت عینھ تستخدم بعض نظم إنتاج المواشي علفاً مناسباً لالستھالك البشري.ال

الثروة ویكتسي صون تنوع  أنھا قد تستنفذ أیضاً الموارد الطبیعیة مثل المیاه واألراضي.
  لمواجھة التحدیات المستقبلیة ذات الصلة بتغیر المناخ. ةحاسمھمیة الحیوانیة أ

تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أو یجري وضعھا  وفي بلدان عدیدة، ُوضعت
ومع ذلك من المھم وضع مثل ھذه  باعتبارھا تشریعات أو سیاسات قائمة بحدّ ذاتھا.

التدابیر بما یتسق مع السیاسات األخرى ذات الصلة، ودمجھا مع ھذه السیاسات مثل 
یرھا من السیاسات الخاصة بالثروة استراتیجیات التنمیة الزراعیة أو الحدّ من الفقر، وغ

ومن المھم أیًضا إشراك قطاع الثروة الحیوانیة منذ البدایة في وضع وتنفیذ  الحیوانیة.
على فھم القرارات  وصانعوتقاسم منافعھا لضمان أن یكّون  تدابیر الحصول على الموارد

للموارد الوراثیة قطاع الثروة الحیوانیة على الصعید المحلي، والتدفقات الحالیة تام ل
الحیوانیة والتداعیات المحتملة لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا على اإلنتاج 

كما أن التدابیر المذكورة ال تحتاج إلى أن تكون على  الحیواني على المستوى المحلي.
فإن سیاسات ولوائح عدیدة قد صیغت في قطاعات أخرى  شكل تشریع مستقل بحد ذاتھ.

طیع تناول تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا من أجل الموارد الوراثیة تست
  الحیوانیة.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  4الفقرة  المصدر:
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توفر مزایا مباش����رة  ومرنةإن تربیة األحیاء المائیة ممارس����ة زراعیة متكیفة 
وغیر مب��اش������رة من حی��ث األمن الغ��ذائي والتخفیف من وط��أة الفقر.وتوفر 
األسماك، في العدید من البلدان النامیة، مصدًرا ھاًما للبروتین الحیواني عالي 

وإلى  الجودة، وغالبًا ما یتم االتجار باألس��ماك المس��تزرعة واس��تھالكھا محلیًا.
قر وزیادة األمن الغذائي من خالل النشاط االقتصادي الذي جانب ذلك، یمكن الحد من الف

كان یتم اس������تھالك  یة في المجتمعات، بغض النظر عما إذا  مائ یة األحیاء ال لده ترب تو
وقد یوفر كل من استزراع األسماك وتجھیز األسماك المستزرعة فرص  األسماك محلیًا.

 بما في ذلك النس�����اء في األریاف.عمل ألعداد كبیرة من األش�����خاص في البلدان النامیة، 
وب��الت��الي، ینبغي أن تكون ت��دابیر الحص������ول على الموارد الوراثی��ة الم��ائی��ة لألغ��ذی��ة 
والزراعة وتقاس����م منافعھا جزًءا من االعتبارات المتعلقة باألمن الغذائي األوس����ع نطاقًا 

 والسیاسات ذات الصلة، بما في ذلك السیاسات المتعلقة بالموائل.

ن التطور الس����ریع في ص����ناعة تربیة األحیاء المائیة قد یعني أنھ لم یتم اتباع وفي حین أ
التنظیم البیئي والبیطري والص������حي في كل األحیان، إال أنھ یتم تطبیق اللوائح بش������كل 

ویش����مل ذلك تنظیم إدخال الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة من البلدان  متزاید.
ویمكن استخدام ھذه اللوائح، بما في ذلك التدابیر التشریعیة  ى.والنظم اإلیكولوجیة األخر

واإلداریة والس��یاس��اتیة وكذلك مدونات الس��لوك، لمعالجة قض��ایا الحص��ول على الموارد 
الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة وتقاس���م منافعھا، بھدف الحد من العبء البیروقراطي 

 وتبسیط اإلجراءات اإلداریة.

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  3الفقرة  المصدر:

 
وھي نادًرا ما  تؤدي األش���جار دوًرا ھاًما للمس���اھمة في تحقیق األمن الغذائي.

ا غ�ذائیً�ا متك�امالً غیر أّن م�ا تتیح�ھ من ف�اكھ�ة وجوزی�ات وأوراق  توفر نمط�ً
الجفاف حاس������م األھمیة الس������تكمال اإلنتاج الزراعي، خاص�������ة في حاالت 

وتتسم الغابات الطبیعیة بأھمیة حاسمة أیًضا  والمجاعة والكوارث والنزاعات.
وتوفر الغابات س����لعًا  لبقاء س����كان الغابات، بما في ذلك العدید من الش����عوب األص����لیة.

وخدمات رئیس��یة للمجتمع المحلي الزراعي من حیث مس��اعدتھا في تأمین المیاه النظیفة 
ویعزز المزارعون األمن الغذائي من  الموائل للملقحات.لألراض������ي الزراعیة وتوفیر 

خالل المحافظة على األشجار في األراضي الزراعیة وتشجیع تجدیدھا الطبیعي وغرس 
ویعتمد الرعاة في األراض��ي الجافة وش��بھ الجافة  األش��جار والنباتات الحرجیة األخرى.

وبالتالي تس��اھم  اش��یتھم.خالل القس��م األكبر من الس��نة على األش��جار كمص��در للعلف لم
الغابات واألش������جار ونظم الزراعة الحرجیة في تحقیق األمن الغذائي والتغذیة بطرق 
عدیدة وإن كانت ھذه المس��اھمات ال تبرز في معظم األحیان في االس��تراتیجیات الوطنیة 

 وثمة قدرة على الحد من الفقر وزیادة األمن الغذائي من خالل للتنمیة واألمن الغذائي.
وعلیھ، یجب أن تش������كل تدابیر الحص������ول على الموارد  الحراجة لألغراض التجاریة.

الوراثیة الحرجیة وتقاسم منافعھا جزًءا من اعتبارات أوسع نطاقًا خاصة باألمن الغذائي 
 ومن السیاسات الحرجیة ذات الصلة.

وراثیة وتوفر الغابات خدمات متنوعة على ص���عید النظام اإلیكولوجي وتتس���م الموارد ال
تھ على الس������واء. تأثیرا باألھمیة من أجل التكیف مع تغیر المناخ والحد من   الحرجیة 

وتتس��م بعض الس��مات المتص��لة بالتكیف، مثل القدرة على مقاومة الجفاف، باألھمیة، ال 
بل إنھا تكتس������ي أھمیة متزایدة، بما في ذلك بالنس������بة إلى برامج االنتقاء والتربیة ذات 

وفي ھذا الس���یاق، یتس���م س���كان الغابات  م فیھا مواد محلیة وغریبة.الص���لة التي تس���تخد
وتعدّ  الھامش����یة بأھمیة خاص����ة لص����ون الموارد الوراثیة الحرجیة القیّمة واس����تخدامھا.

البحوث في مجال التنوع الوراثي حاس����مة لقدرتھا على تیس����یر تحدید واس����تخدام المواد 
اھم في الحد من تأثیرات تغیر المناخ األنس��ب في مش��اریع التش��جیر واالس��ترداد، مما یس��

 في المستقبل.
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وغالبًا ما یكون خطر انتشار اآلفات واألمراض عبر نقل المادة الوراثیة لألشجار خطًرا 
وال یزال الحد من انتش����ار تلك اآلفات واألمراض یش����كل تحدیًا رئیس����یًا وھدفًا  جس����یًما.

ض���افة إلى مدونات الممارس���ات، إلى وقد تش���یر ھذه التدابیر، إ لتدابیر الص���حة النباتیة.
الحص���ول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاس���م منافعھا للحد من العبء البیروقراطي 

 وتبسیط اإلجراءات اإلداریة.

 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من المرفق جیم بالوثیقة  7الفقرة  المصدر:
 

ً في  توفیر الغ��ذاء والعلف تؤدي الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة دوراً رئیس������ی��ا
وتؤدي الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة أدواراً متعددة  واأللیاف.

في المس�����اعدة على ض�����مان األمن الغذائي، مثالً من خالل إنتاج أغذیة أكثر 
كمیة وأفض��ل جودة لمس��تھلكین في الریف والمدینة؛ وتوفیر أغذیة ص��حیة وأكثر تغذیة؛ 

 والتنمیة الریفیة.وتعزیز تولید الدخل 
وفي العدید من البلدان یجري وض��ع، أو قد س��بق وض��ع، تدابیر للحص��ول على الموارد 

ولكن من المھم وضع تلك التدابیر  الوراثیة وتقاسم منافعھا كتشریعات أو سیاسة مستقلة.
بالتناغم من الس��یاس��ات األخرى المتص��لة بھا، وإدماجھا معھا، على ھیئة اس��تراتیجیات 

ومن المھم كذلك إش������راك قطاعات تربیة النباتات  الزراعیة أو للحد من الفقر. للتنمیة
وإنتاجھا من البدایة في وض��ع وتنفیذ تلك التدابیر، لض��مان أن یكون ص��انعو الس��یاس��ات 

عملیات تبادل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، لقطاع النباتات ولعلى فھم تام 
 دابیر الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا على إنتاج النباتات.والتداعیات المحتملة لت

وقد قامت بعض البلدان بإدراج تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا في قوانین 
شأ المواد لدى تقدیم  حقوق الملكیة الفكریة، عبر إدراج شروط تقضي باإلفصاح عن من

 ھا.طلب لحمایة أنواع نباتیة معینة أو براءات ل

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  5الفقرة  المصدر:
 

سم منافعھا أو  وفي بلدان عدیدة، ُوضعت تدابیر الحصول على الموارد وتقا
ومع ذلك  یجري وض��عھا باعتبارھا تش��ریعات أو س��یاس��ات قائمة بحدّ ذاتھا.

األخرى ذات من المھم وض����ع مثل ھذه التدابیر بما یتس����ق مع الس����یاس����ات 
البیولوجیة ومبیدات مكافحة مثل األطر التنظیمیة لل ،الص�لة، ودمجھا مع ھذه الس�یاس�ات

من ناحیة ووالس����یاس����ات، مثل اس����تراتیجیات األمن الغذائي.  ،اآلفات وس����المة األغذیة
بیروقراطیة إجراءات إجراءات الموافقة إلى تأخیرات أو تكامل یؤدي  الأخرى، ینبغي أ

ش�����رك منذ البدایة أیض�����ا أن نغیر ض�����روریة في عملیة تطویر المنتجات. ومن المھم 
لموارد للمجموع��ات الوظیفی��ة كمن وراء مختلف االتي تالمحلی��ة مختلف المجتمع��ات 

على  في وض��ع وتنفیذ تدابیر الحص��ول الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات
لض���مان أن یكون لدى واض���عي الس���یاس���ات فھم كامل للتعقید  ھاوتقاس���م منافع الموارد

لتأثیرات لالحالي وممارس����ات التبادل و االس����تخدامھوالتص����نیفي وتعدد وظائف القطاع 
بالنسبة إلى  ھاوتقاسم منافع على الموارد تدابیر الحصولالتي قد تنطوي علیھا المحتملة 

 نات الحیة الدقیقة والالفقاریات.لموارد الوراثیة من الكائمجال االبحث والتطویر في 

تداخل واسع في قضایا التنوع البیولوجي. على االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات وتنطوي 
نوع أو س����اللة أو نمط أي یعّرف مس����رد مص����طلحات الص����حة النباتیة اآلفات بأنھا "و

مل ممرضأي أو  یةأو الحیوان یةلنب�اتمن الك�ائن�ات ابیولوجي  تات أو لنب�أو مؤذ ل عا ا
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، بما في ذلك البذور ء منھاالمنتجات النباتیة" ویعّرف النباتات بأنھا "نباتات حیة وأجزا
یة لوقایة النباتات المنظمات الوطنیة لوقایة و 46F47"مادة الوراثیة.وال لدول فاقیة ا تلزم االت

باتات  باتات ال برص�������دالن باتات البریة نامیةالن ما في ذلك المناطق المزروعة والن ، ب
47Fفاتلآل

ھااآلفات ووتفش������ي وانتش�������ار  ظھوربھدف اإلبالغ عن  48 ینبغي و 48F49.مكافحت
مع  ھاالكائنات الدقیقة والالفقاریات وتقاس����م منافععلى موارد مواءمة تدابیر الحص����ول 

تات. وھناك أطر تنظیمیة أخرى في  با یة الن یة لوقا لدول یة ا فاق مات بموجب االت االلتزا
الكائنات في تس��بب تالطب الحیوي والطب البیطري ذات ص��لة باألمراض التي  يقطاع

 الدقیقة والالفقاریات كنواقل لألمراض.

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  6و 3الفقرتان  المصدر:

 
 خیارات تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وتقییمھا دراسة -ارابعً 

 
على تقییم للقطاعات الفرعیة المعنیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك بناء 

أنشطتھا، والبیئات االجتماعیة واالقتصادیة واستخدام وتبادل الممارسات، وبعد إجراء 
المشاورات الالزمة مع أصحاب المصلحة المعنیین والنظر في الخیارات المختلفة لتدابیر 

رد وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات في وضع تدابیر للحصول على الحصول على الموا
 الموارد وتقاسم منافعھا أو لتكییفھا أو تنفیذھا.

 
المشھد  فيھا عإدماج تنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم مناف -اخامسً 

 المؤسسي
 

الموارد الوراثیة تتقاطع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا مع قطاعات مختلفة 
ً ما تتحمل مسؤولیتھا الوزارات والجھات  والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي غالبا

وقد ترغب الحكومات في النظر في استخدام البنى التحتیة القائمة  المختصة المختلفة.
ال من للقطاعات والقطاعات الفرعیة لتنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بد

وقد یسھل استخدام وتكییف الھیاكل القائمة واإلجراءات  خلق طبقات إداریة جدیدة وإضافیة.
اإلداریة والممارسات القطاعیة، حسب االقتضاء، تفعیل تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم 

بیر ومن المھم تقلیل تكالیف معامالت التنفیذ واالمتثال ألیة تدا منافعھا وتنفیذھا بشكل سلس.
 للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بالنسبة لموفري الموارد ومستخدمیھا.

بات من أجل  غا ًیا لحوكمة ال بات الموجودة حال وباإلمكان اس������تخدام الترتی
تطبیق التدابیر الخاص���ة بالحص���ول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاس���م 

والماض������یة على أّن تطبیق ویدّل النظر في الممارس�������ات القائمة  منافعھا.
التدابیر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا یختلف إلى حد كبیر بین البلد 

وفي بعض البلدان، یمكن أن تشرف إحدى  واآلخر والكیان واآلخر ضمن البلد الواحد.
الس�����لطات المركزیة على تطبیق التدابیر الخاص�����ة بالحص�����ول على الموارد وتقاس�����م 

كما باإلمكان تفویض س�لطة الحص�ول على الموارد الوراثیة الحرجیة وتقاس�م منافعھا، 
من�افعھ�ا للوك�ال�ة الوطنی�ة للغ�اب�ات أو معھ�د البحوث الحرجی�ة لم�ا یتمتع ب�ھ من خبرة 
ومعارف بش���أن أص���حاب المص���لحة ومس���ؤولیتھ عن تنفیذ اللوائح أو األنظمة األخرى 

                                       
 .5المعیار الدولي رقم  مسرد مصطلحات الصحة النباتیة.  47
 من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات. 2-4المادة   48
 من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات. 1-8المادة   49

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/PDF/ISPM_05_2016_Ar_2017-06-21_PostCPM12_InkAm_LRGReviewed.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoterm/PDF/ISPM_05_2016_Ar_2017-06-21_PostCPM12_InkAm_LRGReviewed.pdf
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ن تلك الس����لطة مركزیة في بلدان أخرى وال تكو المتص����لة بالموارد الوراثیة الحرجیة.
وتتراوح إلى حد كبیر تدابیر الحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا، بدًءا باس����تخدام 

 شھادات الصحة النباتیة فحسب وصوالً إلى االتفاق الرسمي على شروط االنتفاع.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  8الفقرة  المصدر:

یًا رئیس������في معظم البلدان منظًما  ، على مر التاریخ،القطاع الزراعيیظل 
یة، تزای�د مع وللك�ائن�ات الحی�ة ال�دقیق�ة والالفق�اری�ات.  تعقی�د البیئ�ة التنظیم
مل مع األطر التنظیمیة  كا بب الت بایتس������ لحیاة البریة والتنوع الخاص�������ة 

من كثیر التوجد في أص��حاب المص��لحة. وفي حین بالنس��بة إلى  التباسالبیولوجي في 
 ھاوتقاس���م منافععلى الموارد البلدان س���لطة مختص���ة واحدة مس���ؤولة عن الحص���ول 

سبة  سم المسؤولیة یمكن لعدة ، وارثیةجمیع الموارد الإلى بالن سلطات متخصصة تقا
 تختصاصاومس�ألة ما إذا كان تقاس�م اال. ھاوتقاس�م منافععلى الموارد عن الحص�ول 

  لمشھدا علىس����یتوقف ال أم  اً مفیدلموارد وتقاس����م منافعھا المتعلقة بالحص����ول على ا
 .وظروف أخرى خاصة بكل بلد لمؤسسيا

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  4الفقرة  المصدر:

 
بالغ مزودي الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومستخدمیھا المحتملین إ -اسادسً 

 على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا وتوعیتھم بشأن تدابیر الحصول
 

بشأن تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا لمزودي الموارد  والتوعیةإن التواصل 
 الوراثیة لألغذیة والزراعة والذین یحتفظون بھا ومستخدمیھا المحتملین أمر ضروري.

استراتیجیات التواصل والتوعیة وتجمع  ویمكن النظر في مختلف أدوات التواصل والتوعیة.
الفعالة عادةً بین وسائل اتصال مختلفة، وتھدف إلى توفیر معلومات محددة إلى أصحاب 

 المصلحة، كلما لزم األمر.
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بالثروة  یة  عات فرعیة أخرى، ال تكون المجتمعات المعن طا على غرار ق
د الحیوانیة في حاالت عدیدة على إدراك بعناص�����ر الحص�����ول على الموار

ھا المحتملة على  قاس������م منافعھا وتداعیات ومن جھة  .البحث والتطویروت
أخرى، فإن البلدان التي توفّر الموارد الوراثیة الحیوانیة سوف تتوقّع بشكل متزاید أن 
یكون متلقي/مس������تخدمي مواردھا على علم بتدابیر الحص������ول على الموارد وتقاس������م 

یتوقع الش��ركاء في البحوث في المش��اریع كذلك، س��وف  منافعھا المرعیة وأن یطبقوھا.
البحثیة الدولیة من بعضھم البعض فھم التدابیر الوطنیة ذات الصلة الخاصة بالحصول 

 على الموارد وتقاسم منافعھا، وااللتزام الكامل بھا.

أّما تدابیر التوعیة على المس������توى الوطني فیجب أن تس������تھدف المربّین والباحثین 
فاألحداث مثل معارض الحیوانات، واجتماعات  بصورة خاصة.وصانعي السیاسات 

ا ممت��ازة لتق��دیم  جمعی��ات المربّین والمؤتمرات العلمی��ة ذات الص������ل��ة توفّر فرص��������ً
معلومات عن عناص��ر الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا ألص��حاب المص��لحة 

وث وقد ترغب جمعیات المربّین ومنظمات البح الصلة ومضاعفات المعلومات. ويذ
إنشاء مكتب للمساعدة بشأن الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا والحفاظ على في 

ً  ھذا المكتب، وتسھیل إبالغ السلطة الوطنیة المختصة. نشر المعلومات  ویمكن أیضا
مركز تبادل المعلومات عن الحص����ول ومن خالل المطبوعات، والنش����رات الدوریة 

ھا نافع قاس������م م 49Fعلى الموارد وت

ما أن  ن قنوات اإلعالم والمعلومات.وغیرھا م 50 ك
البروتوكوالت البیولوجیة الثقافیة المحلیة وعناص���ر الحص���ول على الموارد وتقاس���م 

 منافعھا قد تشكل أدواٍت للتوعیة.

 CGRFA/EG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  6 الفقرة المصدر:

 
تس������تھ���دف المربین ینبغي لت���دابیر التوعی���ة على المس������توى الوطني أن 

والمزارعین، والش������عوب األص������لیة والمجتمعات المحلیة والعلماء وخبراء 
أما الفعالیات  التص������نیف والقطاع الخاص وحدائق النباتات وبنوك الجینات.

من قبیل المؤتمرات العلمیة ذات الص��لة واجتماعات جمعیات مربي النباتات 
علومات عن الحص����ول على الموارد ومعارض البذور، فتوفر فرص����اً ممتازة لتقدیم الم

 .وتقاسم منافعھا إلى أصحاب المصلحة المعنیین ومضاعفي المعلومات

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportدال بالوثیقة  المرفقمن  7الفقرة  المصدر:
 

  

                                       
50  https://absch.cbd.int/ 

https://absch.cbd.int/
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ألغراض البحث وتبادلھا المتاحة للعموم الحیة الدقیقة وزیع الكائنات یوجد ت
بش������كل أس������اس������ي في أیدي مجموعات اس������تنبات على الص������عید العالمي 

م��دون��ة ، مث��ل لھ��ذه المجموع��اتأدت مب��ادرات مختلف��ة وق��د المیكروب��ات. 
لكائنات الحیة الدقیقة لاالس���تخدام المس���تدام الس���لوك الدولیة الخاص���ة بتنظیم 

زیادة وعي مجموعات اس����تنبات المیكروبات باآلثار المحتملة  ، إلى51علیھاص����ول حالو
الكائنات  الموارد الوراثیة منعلى توزیع لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 

 ھا.واستخدامالحیة الدقیقة 
معظم مجموعات اس����تنبات الیوم عادةً ما تفرض اتفاقیات نقل المواد، التي تس����تخدمھا و

ھا عوتقاس����م منافالحص����ول على الموارد تدابیر متثال لالمس����ؤولیة عن اال، المیكروبات
اس�����تنبات مجموعة على متلقي المواد. وبعبارة أخرى، فإن تلقي المواد من المعمول بھا 

االس������تخدامات التجاریة فال یعني عادةً أنھ یمكن اس������تخدام المادة بحریة. لمیكروبات ل
باإلضافة . ویحصربشكل بذلك  اإلذنتم إال إذا ، تكون في غالب األحیان محظورة للمواد

الحصول على تراخیص الملكیة الفكریة وحده مسوؤلیة المتلقي تقع على عاتق  ذلك،إلى 
 52.حسب االقتضاء، ھامنافع وتقاسمعلى الموارد الالزمة وتصاریح الحصول 

الوعي وتحسین المعرفة ذات الصلة لمتلقي مستوى قد یكون رفع  ،على الرغم من ذلكو
المؤتمرات انعقاد المثال بمناسبة  المواد من مجموعات استنبات المیكروبات، على سبیل

وتقاس������م على الموارد لعمل العلمیة، مفیدًا لزیادة الوعي بتدابیر الحص������ول حلقات او
مساعدة أصحاب المصلحة ربما . وبشكل أكثر تحدیداً، سیكون من المھم توجیھ وھامنافع

 الالزمة. معلومات لبدء إجراءات الموافقةما یلزم من كیفیة حصولھم على في ما یتعلق ب
ً المكافحة البیولوجیة  ق مجتمعحقّ وقد  ً  أیض���ا في ص���یاغة أفض���ل الممارس���ات  جاداً  تقدما

تبادل أفض��ل ن . ویمك53وتقاس��م منافعھا ریاتاالموارد الوراثیة من الالفق للحص��ول على
مركز تبادل المعلومات عن الحص���ول على الموارد وتقاس���م من خالل  ھذهالممارس���ات 

 .منافعھا

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  5 الفقرة المصدر:
 

 ً المسبق لفعالیة وأثر تدابیر الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة  والرصد التقییم -سابعا
 والزراعة

 وتقاسم منافعھا
 

ً ما یمكن توقع اآلثار المحتملة واآلثار الجانبیة والصعوبات في التنفیذ من خالل  غالبا
ونظرا للتحدیات الكثیرة  االختبارات القائمة على السیناریوھات للتدابیر المتعلقة بالسیاسات.

واالبتكارات المتصلة بتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات 
في إجراء مثل ھذه االختبارات و/أو مراقبة اآلثار من خالل االتفاق على مجموعة من 

  آللیات ذات الصلة للوقوف على آراء أصحاب المصلحة.المؤشرات وا

                                       
51  http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc 
 .BCCM Material Transfer Agreementانظر على سبیل المثال،   52
53  Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic resources . Mason, P.G., et al. 2018

relevant for food and agriculture. BioControl., 63(1): 149–154. DOI: 10.1007/s10526-017-9810-3 and Smith, D., et al. 2018. 
Biological control and the Nagoya Protocol on access and benefit-sharing – a case of effective due diligence. Biocontrol 

Science and Technology. DOI: 10.1080/09583157.2018.1460317. 

http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/documents/files/distribution/bccm_mta.pdf
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 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة -4
 وتقاسم منافعھا: اإلطار القانوني الدولي

 
یتعین على الحكومات أن تكون على علم بالتزاماتھا القانونیة عند إنشاء أطرھا الوطنیة  -16

وھناك ثالثة صكوك  الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا.المعنیة بالحصول على الموارد 
أساسیة تشكل اإلطار العالمي للحصول على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا: اتفاقیة التنوع 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الصكوك الثالثة ملزمة قانونیاً  البیولوجي وبروتكول ناغویا والمعاھدة.
 53F54.الخاصة بھادة فقط لألطراف المتعاق

 
 اتفاقیة التنوع البیولوجي

 
تتطلب اتفاقیة التنوع البیولوجي من كل طرف متعاقد فیھا اتخاذ التدابیر التشریعیة أو  -17

اإلداریة أو السیاسیة، حسبما ھو مناسب، بھدف تقاسم نتائج البحث والتطویر والمنافع الناشئة عن 
للموارد الوراثیة مع األطراف المتعاقدة التي توفر مثل االستخدام التجاري واالستخدامات األخرى 

وتنص على أن یكون الحصول على الموارد الوراثیة رھناً بالموافقة المسبقة عن  55ھذه الموارد.
ً ع التفاقیة التنوع  لم من الطرف المتعاقد الذي یقدم ھذه الموارد، أو الذي حصل علیھا وفقا

وینبغي أن یكون الحصول على الموارد،  56البیولوجي، إال إذا قرر ھذا الطرف المتعاقد خالف ذلك.
 ً وتشمل المنافع المحتملة التي ینبغي  57لشروط متفق علیھا بصورة متبادلة. في حال منحھ، وفقا

لوراثیة ونقل ھذه تقاسمھا أیضا ما یلي: الحصول على التكنولوجیا التي تستخدم الموارد ا
التكنولوجیا؛ المشاركة في أنشطة بحوث التكنولوجیا البیولوجیة التي تستند إلى الموارد الوراثیة؛ 
واألولویة في الحصول على النتائج والمنافع الناشئة عن استخدام التكنولوجیا البیولوجیة للموارد 

 58الوراثیة.
 

 بروتوكول ناغویا
 

ً یشكل بروتوكول ناغویا  -18 ً  اتفاقا التفاقیة التنوع البیولوجي ویوفر اإلطار القانوني من  تكمیلیا
أجل التنفیذ الفعال للھدف الثالث من اتفاقیة التنوع البیولوجي بشأن تقاسم المنافع لدعم ھدفیھا 
اآلخرین، وھما الحفاظ على التنوع البیولوجي واستخدامھ بشكل مستدام. وینطبق بروتوكول ناغویا 

رد الوراثیة والمعرفة التقلیدیة المرتبطة بھا. ویھدف إلى تحقیق التقاسم العادل والمنصف على الموا
للمنافع، عن طریق وضع األحكام التي تنظم الحصول على الموارد (لألطراف التي تتطلب الموافقة 

لمعلومات المسبقة)، ونقل وتمویل التكنولوجیا المالئمة؛ كما یحدد أحكام االمتثال. (یرد المزید من ا
 المفصلة بشأن بروتوكول ناغویا في ھذه الوثیقة). 

 
 المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 

                                       
؛ وبالنس���بة إلى  http://www.cbd.int/information/parties.shtml لالطالع على قائمة األطراف، انظر: بالنس���بة إلى االتفاقیة:  54

وب����ال�نس��������ب����ة إل�ى ال�م��ع����اھ����دة:  ؛protocol/signatories/default.shtml-http://www.cbd.int/abs/nagoya: ب�روت�وك�ول ن����اغ�وی����ا
http://planttreaty.org/list_of_countries . 

 من اتفاقیة التنوع البیولوجي. 7-15المادة   55
 من اتفاقیة التنوع البیولوجي. 3-15و 5-15المادتان   56
 من اتفاقیة التنوع البیولوجي. 4-15المادة   57
 من اتفاقیة التنوع البیولوجي. 21و 20و 19و 16و 7-15المواد   58

http://www.cbd.int/information/parties.shtml
http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml%D8%9B
http://planttreaty.org/list_of_countries
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كما ھو الحال بالنسبة التفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا، تستند المعاھدة إلى  -19
د الوراثیة الخاصة بھا، وتعترف بسلطة الحكومات فرضیة أن الدول تتمتع بحقوق السیادة على الموار

الوطنیة في تقریر حق الحصول على ھذه الموارد. وبموجب المعاھدة، مارست األطراف المتعاقدة 
حقھا السیادي بإقامة النظام المتعدد األطراف، لتیسیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا النقدیة 

لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، من خالل شروط وغیر النقدیة الناشئة عن استخدام ا
موحدة على النحو المبین في االتفاق الموحد لنقل المواد وتقاسم ھذه المنافع. وفي حین أن المعاھدة 
تنطبق على جمیع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، ینطبق النظام المتعدد األطراف فقط 

راثیة النباتیة لألغذیة والزراعة الواردة في المرفق األول للمعاھدة، والتي ھي تحت على الموارد الو
 إدارة وإشراف األطراف المتعاقدة وفي المجال العام.

 
مرجع في ما یخص الحص������ول على على أنھا المعاھدة في أحیان كثیرة یش�������ار إلى 

إلى الموارد وفر اتفاقاً دولیاً ش�����امالً بالنس�����بة فھي ت .الموارد الوراثیة وتقاس�����م منافعھا
بالتماشي مع اتفاقیة التنوع البیولوجي، یوحد شروط  الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

 9 كما أنھا تعترف بحقوق المزارعین في المادة الحص����ول على الموارد وطرائق تقاس����م منافعھا.
المعلومات ھو بمثابة تقاس����م لمنافع غیر نقدیة أما  وتعتبر المعاھدة أیض����اً أن تقاس����م من المعاھدة.

 .البلدان التي لم تقم بذلك بعد فیجب أن تفكر بجدیة في أن تنضم إلى األطراف المتعاقدة للمعاھدة

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  8الفقرة  المصدر:
 

المتخصصة للحصول على العالقة بین بروتوكول ناغویا والصكوك الدولیة 
 الموارد وتقاسم منافعھا

 
ینص بروتوكول ناغویا على أنھ حیثما ینطبق صك دولي متخصص للحصول على الموارد  -20

وتقاسم منافعھا ویتماشى مع أھداف اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا وال یتعارض معھا، 
عاقدة أو الطرف المتعاقد في ھذا الصك الدولي فإن بروتوكول ناغویا ال یسري على األطراف المت

58Fوألغراضھ.ما یتعلق بالمورد الوراثي المحدد المشمول بالصك المتخصص  المتخصص في

وإن  59
ھي صك متخصص دولي للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بما یتماشى مع أھداف  المعاھدة

 اتفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا وبما ال یتعارض معھا.
 

وتجدر اإلشارة إلى أنھ ینبغي تنفیذ بروتوكول ناغویا مع الصكوك الدولیة األخرى ذات  -21
بغي إیالء االعتبار الواجب للعمل المفید والجاري ذي الصلة بطریقة داعمة لبعضھا البعض. وین

الممارسات بموجب الصكوك الدولیة والمنظمات الدولیة المعنیة، شریطة دعمھا ألھداف الصلة أو 
59Fاالتفاقیة وبروتوكول ناغویا وعدم تعارضھا معھا.

60 
 

إض�����افةً إلى ھذه الص�����كوك القانونیة الملزمة، فإن ص�����كوًكا أخرى مثل خطة العمل 
العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة (خطة العمل العالمیة) تس�����تحق النظر في وض�����ع 

على الموارد الوراثیة الحیوانیة وتقاس��م منافعھا. وتوفّر خطة  الحص��ولوتنفیذ تدابیر 
ھا ا عدّت عالمیة، التي أ یة العمل ال لدولي بش�������أن الموارد الوراث مدھا المؤتمر الفني ا ئة واعت لھی

، اإلط��ار ال��دولي إلع��داد قوائم جرد الموارد الوراثی��ة 2007الحیوانی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة ع��ام 

                                       
 من بروتوكول ناغویا. 4-4المادة   59
 من بروتوكول ناغویا. 3-4المادة   60
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الحیوانیة، وتوص��یفھا، ورص��دھا، واس��تخدامھا على نحو مس��تدام وحفظھا، ولبناء القدرات من 
 أجل تحسین إدارة ھذه الموارد.

تیس��یر الحص��ول ل"بلدان إنترالكن بش��أن الموارد الوراثیة الحیوانیة، تعّھدت الخالل إعالن  ومن
على [الموارد الوراثیة الحیوانیة] والتقاس���م العادل والمنص���ف للمنافع الناش���ئة عن اس���تخدامھا، 

ضاً ویعترف إعالن إنترالكن أی 61ا مع االلتزامات الدولیة والقوانین الوطنیة ذات الصلة."شیً اتم
بالملكیة الخاص��ة وبقیام فرادى المربین بتحس��ین الموارد الوراثیة وقرارھم الش��خص��ي في كیفیة 

سم 62بیع ما یملكون وص�ونھ . یقض�ي أحد األھداف الرئیس�یة لخطة العمل العالمیة "بالترویج لتقا
 عادل ومنص�����ف للمنافع الناش�����ئة عن اس�����تخدام الموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة والزراعة،
واإلقرار بدور المعارف التقلیدیة، واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ الموارد الوراثیة 
الحیوانیة واس���تخدامھا المس���تدام، وعند االقتض���اء، وض���ع س���یاس���ات وتدابیر تش���ریعیة فعالة". 

ا تلبیة احتیاجات الرعاة والمزارعین أفرادً إض�������افةً إلى ذلك، ترمي خطة العمل العالمیة إلى "
 المادةفي إطار القوانین الوطنیة، بحیث یس������تطیعون الحص������ول دون تفرقة على  ومجموعاتٍ 

ة، والمعلوم��ات، والتكنولوجی��ات، والموارد الم��الی��ة، ونت��ائج البحوث، ونظم التس������ویق الوراثی��
والموارد الطبیعیة، ویس���تمرون في إدارة وتحس���ین الموارد الوراثیة الحیوانیة، واالس���تفادة من 

 63القتصادیة".التنمیة ا
لخطة العمل  3وتنّص خطة العمل العالمیة، ضمن اإلجراءات الخاصة باألولویة االستراتیجیة 

، على وض��ع "نُُھج، بما في ذلك وتعزیز س��یاس��ات وطنیة لالس��تخدام المس��تدام وض��عالعالمیة، 
التقلیدیة آلیات، لدعم الحص������ول الواس������ع النطاق على الموارد الوراثیة الحیوانیة والمعارف 

المص����احبة لھا، والتقاس����م العادل والمنص����ف للمنافع الناش����ئة عن اس����تخدام الموارد الوراثیة 
 64الحیوانیة".

وض���ع اس���تراتیجیات وبرامج قطریة لتنمیة لخطة العمل العالمیة،  4أّما األولویة االس���تراتیجیة 
ومربي الماش������یة مما  ، فتقترح إجراًء واحدًا لتوفیر "معلومات للمزارعیناألنواع والس������الالت

 یساعد في تیسیر الحصول على الموارد الوراثیة الحیوانیة من مصادر متنوعة".
"ینبغي لترتیبات الص������ون المناس������بة أن تتكفّل بإتاحة الفرص أمام ووفقاً لخطة العمل العالمیة 

 المزارعین والباحثین للحص������ول على المجموعات الجینیة المختلفة لمواص������لة عملیات التربیة
 65."والبحوث

وض���ع أو تعزیز برامج الص���ون خارج لخطة العمل العالمیة،  9وتقترح األولویة االس���تراتیجیة 
الوراثیة المخزونة في بنوك الجینات  المادةإیجاد طرق لتیس������یر اس������تخدام ، "المواقع الطبیعیة

الحیوانیة خارج المواقع الطبیعیة في إطار ترتیبات عادلة ومتكافئة لتخزین الموارد الوراثیة 
 66".والحصول علیھا واستخدامھا

أماّ في ما یخّص الس���یاس���ات الدولیة واألطر التنظیمیة ذات الص���لة بالموارد الوراثیة الحیوانیة، 
"اس����تعراض االتفاقات والتطّورات الدولیة المتص����لة بفرص  21تقترح األولویة االس����تراتیجیة 

اس�����تخدامھا، من آثار  الناش�����ئة عن منافعالالحص�����ول على الموارد الوراثیة الحیوانیة وتقاس�����م 

                                       
 من إعالن إنترالكن 4الفقرة   61
 من إعالن إنترالكن. 12الفقرة   62
 من خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة. 15الفقرة   63
 .2، اإلجراء 3خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة، األولویة االستراتیجیة   64
 من خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة. 37الفقرة   65
 .3، اإلجراء 9العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة، األولویة االستراتیجیة خطة العمل   66
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في مجال الموارد الوراثیة الحیوانیة، بما في ذلك مربي  المص������لحةوتأثیرات على أص������حاب 
 67الماشیة."
، التي اعتمدتھا استراتیجیة التمویل لتنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیةوتھدف 

وشفافیتھا وكفاءتھا  ضافیةإلتوفیر الموارد المالیة الكبیرة واعملیة ، إلى تعزیز 2009الھیئة عام 
التي تبذلھا البلدان النامیة والبلدان  وفعالیتھا، وتعزیز التعاون الدولی، ودعم واس����تكمال الجھود

 العالمیة بشأن الموارد الوراثیة الحیوانیة. التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة تحول لتنفیذ خطة العمل
ویمكن لخطة العمل العالمي أن تشّكل، مع استراتیجیة التمویل، القاعدة لترتیبات الحصول على 
الموارد وتقاسم منافعھا التي تیّسر الحصول على الموارد الوراثیة الحیوانیة، وتضمن في الوقت 

 ذاتھ التقاسم العادل والمنصف للمنافع.
، ومن خالل 2017نفیذ خطة العمل العالمیة في عام بت وأعاد األعض�������اء التأكید على التزامھم

مراع��اة الس������م��ات الممیزة للقط��اع الفرعي ، دع��ت البل��دان إلى "3/2017اعتم��اد قرار المؤتمر 
 ل�������ل�������م�������وارد ال�������وراث�������ی�������ة ال�������ح�������ی�������وان�������ی�������ة ل�������ألغ�������ذی�������ة وال�������زراع�������ة 

 ، مععند االقتضاءالمحلیة الخاصة بالحصول على ھذه الموارد وتقاسم منافعھا، التشریعات في 
 68".األخذ بعین االعتبار المستجدات الدولیة في مجال الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  7الفقرة  المصدر:
 
  

                                       
 .2، اإلجراء 21خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة، األولویة االستراتیجیة   67
 .C 2017/REPبالوثیقة  المرفق دال  68
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 األساس المنطقي لتدابیر الحصول على الموارد الوراثیة -5
 لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا

 
أن الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ھي جزء ال یتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي  نظراً إلى -22

ً  والغذائي، وبالتالي فھي تلعب دوراً  في تحقیق األمن الغذائي والتنمیة والزراعیة المستدامة،  أساسیا
فإن وإلى أن التبادل الدولي للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أمر ضروري لسیر عمل القطاع، 

تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا قد یكون لھا دور أساسي في تعزیز تحقیق األمن الغذائي 
وھناك إجماع عام بأن األمن الغذائي والتغذوي یتطلب الصون الفعال للموارد  وتحسین التغذیة.

اعة یتطلب استمرار الوراثیة لألغذیة والزراعة، وأن الصون الفعال للموارد الوراثیة لألغذیة والزر
استخدامھا من قبل المزارعین (بما في ذلك أصحاب الحیازات الصغیرة)، والسكان األصلیین 

ولذلك، ینبغي  والمجتمعات المحلیة، ومؤسسات البحوث، والمربین، وغیرھم من أصحاب المصلحة.
لغذائي وصون أن تھدف تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الوصول إلى تحقیق األمن ا

الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بھدف تیسیر وتشجیع االستخدام المستمر للموارد الوراثیة 
 لألغذیة والزراعة وتبادلھا وتقاسم منافعھا، بشكل نشط. 

 
ً على أن حفظ واستخدام الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بطریقة  -23 كما أن ھناك اتفاقا

وتعتمد اإلنتاجیة والقدرة على  أساسي لتحقیق التنمیة المستدامة لإلنتاج الزراعي.مستدامة، ھو أمر 
 التكیف ومرونة النظم اإلیكولوجیة الزراعیة على تنوع الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.

 
في مجال الموارد الوراثیة الحیوانیة ضروري طویر التوافر المستمر للبحوث والتإن 

نتاج الحیواني واس��تدامتھ وكفاءتھ، وبالتالي المس��اھمة في تحقیق لتعزیز مخرجات اإل
وقد ترغب البلدان في إجراء تحلیل مس������بق  األمن الغذائي والتغذیة والتنمیة الریفیة.

للجدوى االقتص������ادیة، لدى النظر في وض������ع تدابیر للحص������ول على الموارد الوراثیة لألغذیة 
رات الممكنة للوائح المتص������لة بھا في المس������تخدمین والزراعة وتقاس������م منافعھا، وتحدید التأثی

یة. یة الحیوان بائعي الموارد الوراث لد وكذلك  لدان في  (المربین/المنتجین) في الب وقد ترغب الب
النظر في المنافع المحتملة للتدفق الجیني للموارد الوراثیة الحیوانیة في غیاب التدابیر المذكورة 

یوانیة من تدابیر الحص������ول، حین یكون تبادل تلك الموارد قائماً أو إلعفاء الموارد الوراثیة الح
 على عقود خاصة.

للحفاظ على أنماط  أس���اس���يكما أن حفظ الس���الالت المحلیة واإلقلیمیة یتس���م بأھمیة ثقافیة، وھو 
 لعدید من الرعاة وغیرھم من المجتمعات الزراعیة.على سبیل المثال، لالحیاة التقلیدیة، 

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  8الفقرة  المصدر:
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ال غنى عن اإلتاحة المتواص������لة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لغایات 
وتوفر الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة  البحث والتطویر من أجل تحس��ین المحاص��یل.

على المس������اعدة في التص������دي للتحدیات والزراعة إمكانیة إتاحة خص������ائص قادرة 
 المستقبلیة، مثل ضرورة تكییف المحاصیل مع الظروف المناخیة المتغیرة أو تفشي األمراض.

ولذا فإن الوص����ول المس����تمر إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة مھم من أجل تلبیة 
التحدیات الناجمة عن التغیرات  الطلب المتنامي على الغذاء لس������كان یتزایدون عدداً لدى رفع

ویتض�من ذلك الحص�ول على محاص�یل مھملة وغیر مس�تخدمة بالقدر الكافي  المناخیة المتوقعة.
 نظراً إلى أھمیتھا التغذویة.

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  9الفقرة  المصدر:
 

أمر من الواض��ح أن أھمیة الوص��ول إلى الموارد الوراثیة الحیوانیة والنباتیة في حین 
ألمن الغذائي، تحقیق ا، وبالتالي لماش���یةال غنى عنھ لتحس���ین وتكییف المحاص���یل وال

قل وض������وحاً أكون تقد ھمیة الموارد الوراثیة من الكائنات الدقیقة والالفقاریات أفإن 
لكائنات الدقیقة في التربة الخدمة التي تس�����دیھا اأن في بب الس�����كمن قد یولبعض. بالنس�����بة إلى ا

من األمور المسلّم مدة طویلة كانت لأخرى كثیرة، قد كائنات لآلفات، ضمن ون واألعداء الطبیعی
الحص���ول على تدابیر ولذلك، فإن القلیل من االھتمام في اإلدارة الزراعیة. حظیت ببالتالي بھا و

ص��ون الموارد الوراثیة من الكائنات امیة إلى تحقیق األمن الغذائي والرالموارد وتقاس��م منافعھا 
الموارد الوراثیة من ف، إلى تیسیر تبادل اھدأحد األكالدقیقة والالفقاریات یمكن أن تشیر أیضا، 

 .ألمن الغذائيفي تحقیق اكمساھمة ھامة المستدام وصونھا  ھاواستخدامالكائنات الدقیقة 

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  7الفقرة  المصدر:
 

 عناصر تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا -6
 بالنسبة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

 
ینبغي على األطراف، بموجب بروتوكول ناغویا، أن ینظروا عند وضع تدابیرھم للحصول  -24

أھمیة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على الموارد وتقاسم منافعھا وتكییفھا وتنفیذھا، إلى 
68Fودورھا الخاص بالنسبة لألمن الغذائي.

ة للحصول على الموارد العناصر للتدابیر الوطنیوتسلط  69
، الضوء على المجاالت في السیاسات المتعلقة بالحصول راثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھاالو

ً من وجھة نظر البحث وال ً خاصا تطویر في على الموارد وتقاسم منافعھا، التي قد تستحق اھتماما
 مجال األغذیة والزراعة.

 
یة والزراعة وتقاسم منافعھا ینبغي أن تكون تدابیر الحصول على الموارد الوراثیة لألغذ -25

ً  البساطةبسیطة ومرنة. وتشكل  إلى تنوع الحاالت التي  إلى تعقید ھذه المسألة، ونظراً  نظراً  تحدیا
یمكن الحصول فیھا على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، ونقلھا إلى اآلخرین، ومواصلة 

أمر ضروري للسماح للمسؤولین بضبط  المرونةتحسینھا واستخدامھا في البحث والتطویر. ولذا فإن 
تنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا مع الحاالت والتحدیات الجدیدة التي تم تحدیدھا 
حدیثاً. وینبغي لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أن تتحلى بالمرونة الكافیة الستیعاب 

ً من دون الحاجة إلى إعادة النظر في التشریع.  المواقف الجدیدة والمواقف التي تم تحدیدھا حدیثا
                                       

 (ج) من بروتوكول ناغویا.8المادة   69
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ولذلك، ینبغي أن تسمح تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بنھج تنفیذ تطوري یسمح 
بتحسین تشغیل نظام الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا من خالل الممارسة، والكمال الذاتي 

المتعاقدة في بروتوكول ناغویا وضع تدابیر شفافة وواضحة لتحقیق  واالبتكار. ویتعین على األطراف
كما  عمل متواصلذلك. وإن عملیة وضع وتنفیذ تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا ھي 

 ھذه. ھو األمر بالنسبة لعناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا
 

ارد الوراثیة لألغذیة والزراعة مع تكالیف قد تترافق التدابیر الوطنیة للحصول على المو -26
كبیرة للمعامالت بالنسبة للمسؤولین وأصحاب المصلحة، وقد ترغب الحكومات في تقییمھا والتقلیل 

 تنفیذھا. منھا عند وضع ھذه التدابیر أو تكییفھا أو
 

ت التي قد ترغب الحكومات عند تصمیم التدابیر التشریعیة واإلداریة وعلى مستوى السیاسا -27
تعكس االحتیاجات الخاصة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة للحصول على الموارد وتقاسم 
منافعھا، في معالجة مجموعة واسعة من القضایا، المذكورة أدناه، لتیسیر التنفیذ المحلي للحصول 

 لألغذیة والزراعة: على الموارد وتقاسم منافعھا بالنسبة للقطاعات الفرعیة المختلفة للموارد الوراثیة
 

 الترتیبات المؤسسیة؛ -أوالً 
 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا؛ -اثانیً 
 الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛ -اثالثً 

 التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛ -ارابعً 
 االمتثال والرصد.  -اخامسً 

 
 الترتیبات المؤسسیة -أوال

 
ً ما تحدد تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الترتیبات المؤسسیة إلدارة  -28 غالبا

الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. ویمكن تكلیف سلطة واحدة أو عدة سلطات مختصة بإدارة 
اعتماداً على بنیة الدولة وشكل الحكومة، والصكوك  تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا،

الدولیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تكون الدولة طرفاً فیھا، وعند االقتضاء، التقسیم 
القانوني للمسؤولیة، واعتماداً على تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تم اختیارھا. 

لطات سواء قائمة أو جدیدة. ویمكن أیضاً أن تشارك عدة سلطات داخل بلد ویمكن أن تكون ھذه الس
واحد في المسؤولیة وفقاً للمنشأ الجغرافي للمورد، والغرض من الحصول علیھ واستخدامھ، وإشراك 

ن والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالمورد الوراثي، والحقوق التي قد یتمتع بھا السكان األصلی
 یة على المورد، أو أي معاییر أخرى تبدو مالئمة وعملیة.والمجتمعات المحل

 
واحدة مسؤولة یتعین على كل طرف في بروتوكول ناغویا أن یعین نقطة اتصال وطنیة  •

عن االتصال مع أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي وتوفیر المعلومات ذات الصلة لمقدمي 
69Fالطلبات.

70 
یا تعیین سلطة وطنیة مختصة واحدة أو یتعین أیضا على األطراف في بروتوكول ناغو •

أكثر، تكون مس������ؤولة عن منح حق الحص������ول، واإلبالغ عن اإلجراءات والمتطلبات 
المنطبقة للحص��ول على الموافقة المس��بقة عن علم وإبرام ش��روط متفق علیھا بص��ورة 

70Fمتبادلة.

71  
71Fالمختصة.یجوز للكیان نفسھ القیام بوظائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنیة  •

72 
                                       

 من بروتوكول ناغویا. 1-13المادة   70
 من بروتوكول ناغویا. 2-13المادة   71
 من بروتوكول ناغویا. 3-13المادة   72
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المثال  وحیثما یتم تعیین أكثر من سلطة وطنیة مختصة لبروتوكول ناغویا (على سبیل •
لقط��اع��ات فرعی��ة مختلف��ة للموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة)، یتعین على نقط��ة 

 االتصال الوطنیة توفیر معلومات حول اختصاصات كل منھا ووالیاتھا.
یس�����ر وفقاً لالتفاق الموحد لنقل المواد الذي بموجب المعاھدة، یتم توفیر الحص�����ول الم •

72Fاعتمده الجھاز الرئاس������ي للمعاھدة.

وفي الممارس�������ة العملیة، لمعظم األطراف في  73
المعاھدة نقاط اتص��ال وطنیة ومؤس��س��ة أو مؤس��س��ات تقوم بتوفیر الوص��ول الفعلي إلى 

فاق الم ناء على قبول االت لك فقط ب بذ عدد األطراف، وتقوم  ظام المت قل وحد لمواد الن ن
 المواد من قبل مستلم المادة.

 
ولتوض���یح الترتیبات المؤس���س���یة حول الحص���ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  -29

 وتقاسم منافعھا، قد ترغب الحكومات في:
 

 تقییم المؤسسات والترتیبات المؤسسیة القائمة التي یحتمل أن تكون ذات صلة؛ •
المؤس��س��یة لمختلف جوانب الحص��ول على الموارد وتقاس��م البت في توزیع المس��ؤولیة  •

من��افعھ��ا، بم��ا أنھ��ا تنطبق على قط��اع��ات فرعی��ة مختلف��ة للموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة 
 والزراعة؛

 وضع آلیات و/أو إجراءات لالتصال والتنسیق بین المؤسسات المعینة؛ •
 نشر وتوفیر المعلومات عن الترتیبات المؤسسیة الناجمة عن ذلك. و •

 
ومھما كانت الترتیبات المؤس������س������یة التي تم اختیارھا، فإنھ من األھمیة بمكان أن تكون  -30

كون ھناك آلیات كافیة للتنس���یق وتبادل المعلومات. تالترتیبات المؤس���س���یة واض���حة وش���فافة، وأن 
وینبغي على مس������تخدمي الموارد الوراثیة أن یعرفوا متى یكون طلب الموافقة المس������بقة عن علم 

 ً ، وممن علیھم أن یطلبوا طلب الموافقة المس�����بقة عن علم، ومع من یمكنھم التفاوض بش�����أن مطلوبا
الش�����روط المتفق علیھا بص�����ورة متبادلة، إذا كان ھذا ھو ما تتطلبھ تدابیر الحص�����ول على الموارد 
وتقاسم منافعھا. وقد تصبح إجراءات الترخیص معقدة بسرعة، حیثما تشارك سلطات متعددة، على 

لمثال الفیدرالیة والدولة، في نفس القرار، وقد تستغرق وقتاً طویالً وقد تزید تكلفة المعامالت سبیل ا
إلى حد كبیر. ولتجنب الترتیبات المؤس������س������یة المرھقة بش������كل مفرط، قد یكون من المفید تحدید 

ط المتفق الترتیبات الالزمة القائمة التي یمكن اس�تخدامھا لمعالجة الموافقة المس�بقة عن علم والش�رو
علیھا بص������ورة متبادلة. وقد ترغب الحكومات، حیث تش������ارك العدید من الس������لطات في إجراءات 
الموافقة، في تعیین سلطة قیادیة واحدة، أو مركز وطني لإلشراف على سلسلة كاملة من الموافقات 
 الجزئیة، والتواص�������ل مع مقدمي الطلبات، وفي نھایة المطاف منح إذن واحد، عندما تعطي كل

 طات المعنیة الضوء األخضر لذلك.السل
 

غالبًا ما تقع المس���ؤولیة عن اإلطار الوطني للحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا 
وفي الواقع، تبیّن التقاریر االنتقالیة الوطنیة بش��أن  على عاتق س��لطة واحدة مختص��ة.

ً تنفیذ بروتوكول ناغویا أن بلدان عدیدة عمدت إلى اختیار س������لطة واحدة مختص������ة  ا
ا عن اعتماد نھج خاص بقطاع أو بقطاع فرعي  للحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا، عوض��ً

بید أن س���لطات عدیدة ض���من البلد الواحد قد تتش���اطر مس���ؤولیة الحص���ول على الموارد  محدّد.
نافعھا للموارد الوراثیة الحیوانیة وتقاسم منافعھا، ولذا قد یندرج الحصول على الموارد وتقاسم م

وسوف یعتمد اعتبار  ضمن والیة سلطة متخصصة تُعنى بالمسائل الخاصة بالثروة الحیوانیة.

                                       
 من المعاھدة. 4-12المادة   73
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ما إذا كان تش���اطر اختص���اص���ات الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا مفیدًا على المش���ھد 
 المؤسسي وغیره من الظروف الخاصة بالبلد المعني.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  5الفقرة  المصدر:
 

التكیف مع السمات الممیزة للقطاعات والسلطات القطاعیة المختصة قد یكون أمًرا 
وبالتالي، یمكن أن تكون إحدى نتائج المشاورات بین الوزارات المسؤولة  مفیدًا.

والسلطة المختصة بتربیة والسلطة المختصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 
األحیاء المائیة، تفویض المسؤولیة عن الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا إلى السلطة 

المختصة بتربیة األحیاء المائیة في ما یتعلق بالحصول على الموارد الوراثیة المائیة وتقاسم 
 .منافعھا

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  4: الفقرة المصدر
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في حال كانت التدابیر التش��ریعیة أو اإلداریة أو الس��یاس��اتیة الخاص��ة بالحص��ول على 
الموارد وتقاس������م منافعھا في البلدان التي تقوم بتنظیم مواردھا الوراثیة تض������ع قواعد 
محددة لقطاع الموارد الوراثیة الحرجیة الفرعي، س����یتعیّن على ص����انعي الس����یاس����ات 

وتش��مل القض��ایا التي ینبغي النظر فیھا معرفة ما  "الموارد الوراثیة الحرجیة".النظر في نطاق 
إذا كانت تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الخاصة بالموارد الوراثیة الحرجیة یجب 
أن تسري على سائر الموارد الوراثیة الحرجیة التي تساھم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في 

مل الموارد الوراثیة الحرجیة جمیع ممارس�������ات  لغذائي.تحقیق األمن ا وعلیھ، یمكن أن تش������
االس������تخدام والتبادل القائمة بالنس������بة إلى مواد التكاثر والمواد الوراثیة الحرجیة (على غرار 
جار المثمرة  نات) التي تتراوح بین أنواع األش������ بذور والش������تالت واألجزاء المتجذّرة والجی ال

لصالحة لالستھالك البشري ومن جانب الماشیة و/أو األنواع التي توفر وغیرھا من المنتجات ا
نوًعا آخر من الخدمات المتص������لة باألغذیة والزراعة (على غرار مراقبة التآكل؛ تخزین المیاه 
وترش��یحھا؛ وتحس��ین خص��وبة التربة؛ والوقایة من الریاح؛ وص��ون التنوع البیولوجي؛ وتوفیر 

ثبیت النتروجین؛ والظّل وس���وى ذلك) لألش���جار التي تمّكن رعاة علف النحل إلنتاج العس���ل؛ وت
األحراج من تولید الدخل بفض�������ل المنتجات الحرجیة غیر الغذائیة (مثل الخش�������ب واأللیاف 

وس��وف  والملبس والملجأ والطاقة ومواد الدباغة والص��مغ والس��یاحة اإلیكولوجیة وما إلى ذلك).
ا عدة في الوقت نفس�����ھ أو أّن الغرض تخدم األش�����جار بطبیعة الحال في حاالت ك ثیرة أغراض�����ً

المرجو منھا في األس����اس س����یتغیر، مما قد یطرح مس����ألة كیفیة تنظیم الحص����ول على الموارد 
 الوراثیة الحرجیة لالستخدام في مثل ھذه الحاالت.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  14: الفقرة المصدر

 

المس���ؤولیة عن اإلطار الوطني للحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا غالباً ما تقع 
الحقیقة، أن التقاریر المرحلیة الوطنیة بش��أن تنفیذ  على عاتق س��لطة مختص��ة واحدة.

بروتوكول ناغویا تبین أن العدید من البلدان قد اختار تعیین س�����لطة مختص�����ة واحدة 
عتماد نھج قائم على قطاع أو على قطاع للحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا، بدالً من ا

ولكن قد یجوز لس������لطات متعددة ض������من بلد واحد تقاس������م  فرعي محدد إزاء ھذه المس������ألة.
المس��ؤولیة عن مس��ألة الوص��ول إلى الموارد وتقاس��م منافعھا، ولذا فإن الوص��ول إلى الموارد 

صاص سلطة متخصصة الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا قد یقع ضمن اخت
وفیما أن ھذا التقاسم للصالحیات في مجال الحصول على الموارد  إنتاج النباتات.مع تتعاطى 

وتقاس����م منافعھا مفید، فھو س����یكون رھن المش����ھد العام المؤس����س����ي وغیر ذلك من الظروف 
 .الخاصة بالبلد المعین

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Report من المرفق دال بالوثیقة 6الفقرة  المصدر:
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، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، بموجب الوطنیة لوقایة النباتاتات المنظمض������طلع ت
بھدف اإلبالغ  74المناطق المزروعة والنباتات البریة ھاالنباتات النامیة بما فیبرص������د 

تدابیر فإن المس����ؤولیة عن  ،ولذلك 75تھا.مكافحو اآلفاتوانتش����ار عن ظھور وتفش����ي 
مكن أن الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا في ما یخص موارد محددة من الكائنات الدقیقة ی

ما إذا كان تش���اطر اختص���اص���ات توقف النباتات. وس���یوقایة المنظمات الوطنیة لعلى عاتق تقع 
من ذلك  المؤس�����س�����ي وغیرالعام الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا مفیدًا على المش�����ھد 

 بلد.كل الخاصة ب الظروف

  

                                       
 .االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتمن  2-4المادة   74
 .االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتمن 1-8المادة   75
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 الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة واستخدامھا -اثانیً 
 

إلى عند وضع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أو تكییفھا أو تنفیذھا بالنسبة  -31
 لحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، من الضروري تحدید ما یلي:ا
 

 أحكام الحصول على الموارد؛شملھا الموارد الوراثیة التي تفئات  )1(
 االستخدامات المقصودة التي تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد؛ )2(
 نإجراءات الترخیص المعمول بھا، تبعاً لفئة المورد الوراثي والغرض المقصود م )3(

 استخدام المورد.
 
 أحكام الحصول على المواردشملھا فئات الموارد الوراثیة التي ت )1(
 

جینیة الوارد مال" ،بروتوكول ناغویاواتفاقیة التنوع البیولوجي في  ،"الموارد الوراثیة"تعني  -32
أصل نباتي أو حیواني أو من مواد  ةمحتملة"، والمادة الوراثیة تعني "أیالفعلیة أو القیمة الذات 

75F".للوراثةعاملة تحتوي على وحدات غیرھا من األصول جرثومي أو 

ً رد وی 76 في  ھذا التعریف أیضا
أصل  ذاتالمعاھدة التي تعرف "الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة" بأنھا "أي مواد وراثیة 

76Fذات قیمة فعلیة أو محتملة لألغذیة والزراعة".ونباتي 

ینبغي على األطراف في المعاھدة التأكد و 77
 بموجب المعاھدة. ایتناول التزاماتھالخاص بھا من أن إطار الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا 

 
 النطاق الزمني لتدابیر الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

 
التدابیر الوطنیة تنطوي علیھ ھناك نقاش دولي حول النطاق الزمني الذي یمكن أو ینبغي أن  -33

وال یمنع بروتوكول ناغویا أطرافھ، ما لم یكن ھناك قواعد  للحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا.
الوطنیة للحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا الس��تخدامات الموارد  امن تطبیق تدابیرھ، بخالف ذلك

ما یتعلق بالموارد خارج  بید أنھ في. علیھاالوراثیة التي تقع خارج نطاق البروتوكول أو الحص������ول 
بالضرورة على دعم تدابیر االمتثال لالستخدام  دعتمااالستطیع األطراف تنطاق بروتوكول ناغویا، ال 

االمتثال في الدول  من بروتوكول ناغویا، أو تدابیر 18 إلى 15من  في البلد، على النحو الوارد في المواد
 غیر األطراف.

األحیاء المائیة من الص������ناعات الجدیدة التي ال تزال تعتمد على األنواع  تعتبر تربیة
یة. یل وجدید من المرافق خارج الموقع للموارد الوراث ونظًرا  البریة، وھناك عدد قل

إلى حداثة ھذا القطاع، فإّن النطاق الزمني للتدابیر الخاص����ة بالحص����ول على الموارد 
 .بالنسبة إلى تربیة األحیاء المائیةوتقاسم منافعھا ھو موضوع أقل أھمیة 

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  6الفقرة  المصدر:

  

                                       
 من اتفاقیة التنوع البیولوجي. 2المادة   76
 من المعاھدة 2المادة   77



57 CGRFA/TTLE-ABS-4/18/Report 

 

/ البلدان التي حصلت علیھا وفقاً التفاقیة التنوع  أالموارد الوراثیة التي توفرھا بلدان المنش
 البیولوجي

 
البیولوجي تدابیر الحصول الخاصة بھا على عادة ما تطبق األطراف في اتفاقیة التنوع  -34

 ً التنوع البیولوجي. التفاقیة  الموارد الوراثیة التي تكون ھي بلد المنشأ لھا أو التي حصلت علیھا وفقا
مواقعھا ویحدد "بلد منشأ الموارد الوراثیة" على أنھ البلد الذي یمتلك تلك الموارد الوراثیة في ظروف 

 الطبیعیة.
77F

بأنھا ظروف تواجد الموارد الوراثیة ضمن النظم "ظروف المواقع الطبیعیة" وتعرف  78
اإلیكولوجیة والموائل الطبیعیة، وفي حالة األنواع المستأنسة أو المستزرعة، في المحیطات التي 

78Fاكتسبت فیھا صفاتھا الممیزة.

79 
 

الوراثیة لألغذیة قد یكون من الص����عب تحدید بلد المنش����أ على وجھ الیقین بالنس����بة للموارد  -35
والزراعة. وقد جرى تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على مدى فترات زمنیة طویلة في 
أغلب األحیان وعلى نطاق واسع عبر المناطق والبلدان والمجتمعات. وقد ساھم العدید من أصحاب 

والباحثین والمربین، في المصلحة، بما في ذلك السكان األصلیین والمجتمعات المحلیة والمزارعین 
تطویر الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة من الزمن. وفي 
الواقع، یعتمد ص����ون وتطویر العدید من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة على التدخل البش����ري 

كن من خاللھا تاج أداة ھامة یمالمس���تمر، ویش���كل اس���تخدامھا المس���تدام في البحوث والتطویر واإلن
 ضمان الحفاظ علیھا.

إن "بلد المنش������أ" للمواد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لیس بالض������رورة "مركز 
المنشأ" الخاص بھا. ویمكن لتدابیر الحصول على الموارد الوراثیة وتقاسم منافعھا أن 

المدجنة فیھا على أنھا قد توفر توجیھات بش��أن الظروف التي یمكن اعتبار المحاص��یل 
الحص��ول على تدابیر اكتس��بت "خص��ائص��ھا الممیزة" ض��من منطقة االختص��اص التي تس��ري 

 .الموارد وتقاسم منافعھا فیھا، أو خارجھا
وبوسع تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضاً أن تقدم توجیھات بشأن ما إذا كانت 

تجعل  التي) ھي نفس���ھا الخص���ائص 2"الخص���ائص الممیزة" (اتفاقیة التنوع البیولوجي، المادة 
األنواع المس����تأنس����ة أو المزروعة "ممیزة بوض����وح عن أي نوع آخر"، أو إلى أي مدى یمكن 

ذلك، بحسب ما تنص علیھ المادة السابعة من قانون االتحاد الدولي لحمایة األصناف اعتبارھا ك
 .1991النباتیة الجدیدة لعام 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  12الفقرة  المصدر:

 

لموارد مق��دم للطرف المن ابروتوكول ن��اغوی��ا الموافق��ة المس������بق��ة عن علم یطل��ب 
حص������ل على الموارد الذي طرف البلد منش������أ ھذه الموارد أو یكون  "الذيالوراثیة 

ً جینیة ال أن  ھاتقاس������م منافعالحص������ول على الموارد وتدابیر ویمكن ل .لالتفاقیة" وفقا
) مطلوبة بصورة متبادلة توضح ما إذا كانت الموافقة المسبقة عن علم (والشروط المتفق علیھا

قبل بدء نفاذ  ھالبلد األص��لي، وجمعغیر اوراثیة من بلد موارد تم الحص��ول على  ماحیثأیض��اً 
ویمكن لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا اإلشارة إلى أنھ یجب بروتوكول ناغویا. 

                                       
 من اتفاقیة التنوع البیولوجي. 2المادة   78
 من اتفاقیة التنوع البیولوجي. 2المادة   79
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ثنائیة، مثل التفاقات االبموجب قبلوا بھا موارد الوراثیة االمتثال للش������روط التي على متلقي ال
المتعلقة بالحص����ول على الموارد وتقاس����م  قوانین الوطنیةالنقل الموارد، إض����افة إلى اتفاقات 
 منافعھا.

الموارد تحدید بلد منش����أ  ،لم یكن من المس����تحیل، إن س����یكون في بعض األحیان من الص����عبو
قد تكون ف. ھا الطبیعیةقعافي مووجد ، وال سیما تلك التي تالوراثیة من الكائنات الدقیقة بكل تأكید

  عدة ، بلدان منشأالموارد الوراثیة من الكائنات الدقیقة والالفقاریاتخاصة لموارد الوراثیة، ل

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  10الفقرة  المصدر:

 
ما یتعلق بالموارد  ینبغي أن تكون تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا واضحة في -36

 یتم تغطیتھا بأحكام الوصول ذات الصلة.الوراثیة لألغذیة والزراعة التي 
 

 الموارد الوراثیة العامة مقابل الموارد الوراثیة الخاصة
 

في حین أن النظام المتعدد األطراف التابع للمعاھدة یتناول الموارد الوراثیة لألغذیة  -37
79Fالمتعاقدة"والزراعة التي "تخضع إلدارة وإشراف األطراف 

ضمن نطاق  وكذلك المواد التي جلبت 80
80Fاآلخرینالمعاھدة من قبل أصحاب المصلحة 

ال یفرق بین الموارد الوراثیة  ، فإن بروتوكول ناغویا81
 الخاضعة إلدارة وإشراف الحكومات والفئات األخرى من الموارد الوراثیة.

 
وبالنظر إلى أن ھناك كمیة كبیرة من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة الخاصة، وال سیما  -38

في قطاعات مثل قطاع الثروة الحیوانیة، فإنھ ینبغي على التدابیر للحصول على الموارد وتقاسم 
منافعھا أن تكون واضحة فیما إذا كانت تنطبق على القطاع الخاص أو فقط على الموارد الوراثیة 

یر على لألغذیة والزراعة العامة. وقد یكون لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أثر كب
تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزارعة مثل تلك. وقد تحتاج ھذه القوانین أیضاً لتوضیح التسلسل 
الھرمي أو عالقة الملكیة على اختالف أنواعھا، بما في ذلك الملكیة الفكریة، وشبھ الملكیة وغیرھا 

 قوق المتعلقة بالموارد الوراثیة.من الح
 

 موارد البیولوجیةالموارد الوراثیة مقابل ال
 

81Fواستخدامھا.یتناول بروتوكول ناغویا "الموارد الوراثیة"  -39

، تتناول بعض التدابیر ولكن 82
ً "الموارد البیولوجیة" واستخدامھا. وینبغي أن تعكس  للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضا

التدابیر للحصول على الموارد الحكومات سواء إذا كان ھناك أي تأثیر إلدراج الموارد البیولوجیة في 
وتقاسم منافعھا واالستفادة منھا خارج نطاق االستخدام، على النحو الوارد في بروتوكول ناغویا، 

 على االستخدام والحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة.
 

 الموارد الوراثیة التي تملكھا مجتمعات أصلیة ومحلیة
 

یتناول بروتوكول ناغویا أیضاً، كحالة خاصة، الموارد الوراثیة التي تملكھا مجتمعات أصلیة  -40
ومحلیة. ویستلزم البروتوكول من األطراف، في ھذه الحالة، اتخاذ تدابیر بمقتضى القانون المحلي، 
وعلى النحو المناسب، ترمي إلى ضمان الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو موافقة 

                                       
 من المعاھدة الدولیة. 2-11المادة   80
 من المعاھدة الدولیة. 3-11و 15المادتان   81
 .من اتفاقیة التنوع البیولوجي 2المادة   82
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مجتمعات األصلیة والمحلیة ومشاركتھا في الحصول على موارد وراثیة حیثما یسود الحق المكرس ال
82Fالموارد.في منح الحصول على ھذه 

83 
 

وقد تتوخى تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تنفذ بروتوكول ناغویا،  -41
ات األصلیة والمحلیة حیثما یسود إجراءات الموافقة المسبقة عن علم أو موافقة وإشراك المجتمع

الحق المكرس في منح الحصول على ھذه الموارد. وبذلك، فإن مفھوم الموافقة المسبقة عن علم 
للمجتمعات ھو تحد على الرغم من أنھ لیس جدیدا. وینبغي أن تتناول التدابیر الوطنیة كیفیة الحصول 

لیة والمحلیة، مع األخذ في االعتبار على الموافقة المسبقة عن علم وإشراك المجتمعات األص
جراءات المجتمعیة، حسب للمجتمعات األصلیة والمحلیة والقوانین العرفیة والبروتوكوالت واإل

 االقتضاء.
 
 االستخدامات المقصودة التي تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد )2(
 

الكیمیائي البیولوجي للموارد الوراثیة البحث والتطویر بشأن التكوین الوراثي و/أو التشكیل 
 لألغذیة والزراعة

 
تنطبق بعض التدابیر الوطنیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا على استخدامات محددة  -42

للموارد الوراثیة، مثل استخدامھا في البحث والتطویر. وبموجب بروتوكول ناغویا "یكون الحصول 
ً للموافقة المسبقة عن علم من قبل البلد الذي یوفر ھذه على الموارد الوراثیة الستخدام ھا خاضعا

الموارد، أي بلد المنشأ لھذه الموارد، أو البلد الذي حصل على الموارد الوراثیة وفقاً ألحكام االتفاقیة 
83Fخالف ذلك.(...)" إال إذا قرر ھذا الطرف 

"واستخدام الموارد الوراثیة" یعني "إجراء البحث  84
والتطویر بشأن التكوین الوراثي و/أو الكیمیائي البیولوجي للموارد الوراثیة، بما في ذلك من خالل 

84Fحیائیة (...)".استخدام التكنولوجیا األ

85 
 

التي  وتغطي تدابیر أخرى للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا المزید من االستخدامات -43
تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد. وفي ظل ھذه التدابیر، قد یتطلب الحصول على 
الموارد الوراثیة ألغراض معینة تختلف عن البحوث والتربیة الموافقة المسبقة عن علم، على سبیل 

ر إلى "الموارد المثال، استخدام الموارد الوراثیة الستخراج مركبات معینة. وكثیراً ما تشیر التدابی
البیولوجیة"، وھذا یعني أن الموارد ال تستخدم لتركیبتھا الجینیة، ولكن كمنتج نھائي أو سلعة. وإن 
األساس المنطقي لھذا التعریف الواسع ھي الخبرة بأن المركبات المستخدمة في صناعات 

لزراعیة، ذات المصدر المستحضرات الصیدالنیة والتجمیلیة، غالبا ما یتم استخراجھا من المنتجات ا
من خالل وسطاء من األسواق المحلیة بأسعار محلیة، والتي في بعض األحیان ال تعكس القیمة 

 السوقیة الفعلیة للمركبات المستخرجة.
 

وسیعني تعریف واسع لألغراض، التي من شأنھا التقاط مجموعة كاملة من األنشطة التي  -44
اعیة في سیاق إنتاج األغذیة، أن أحكام الحصول على تحدث عادة وبشكل منتظم مع السلع الزر

الموارد تنطبق على عدد كبیر من المعامالت حیث في الوقت الحاضر قد یكون افتراض مشتري 
ھذه السلع في معظم البلدان، أنھ في مثل ھذه الحاالت یظھر عقد البیع اتفاق الحصول على الموارد 

قد البیع أو أنھ قد ال یلبي متطلبات الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. وفي الواقع، قد یلبي ع
 وتقاسم منافعھا وفقاً للتدابیر الوطنیة.

                                       
 من بروتوكول ناغویا. 2-6المادة   83
 من بروتوكول ناغویا. 1-6المادة   84
 (ج) من بروتوكول ناغویا.2المادة   85



CGRFA/TTLE-ABS-4/18/Report 60 

 

 
 وبالنسبة لغیر األطراف في بروتوكول ناغویا، ھناك أیضاً خیار نھج مختلف. -45

 

الموارد الوراثیة الحیوانیة المتاحة لالس��تخدام المباش��ر، مثًال لالس��تھالك (البیض)، إن 
ا باعتبارھا  وذبح/تس����مین أو الذكور/الس����ائل المنوي للتكاثر، یمكن أن تُس����تخدم أیض����ً
موارد وراثی��ة (للبحوث والتنمی��ة، بم��ا في ذل��ك التربی��ة). وتقلق بعض البل��دان من أن 

الحص��ول علیھا دون الموافقة المس��بقة عن علم والش��روط المتفق علیھا  الموارد الوراثیة التي تمّ 
. لذا، فإن تدابیرھا الخاص��ة بالحص��ول البحث والتطویرقد تُس��تخدم في نھایة المطاف ألغراض 

على الموارد وتقاس��م منافعھا تنّظم عملیة الحص��ول على الموارد الوراثیة الس��تخدامھا المباش��ر 
 .لى السواءالبحث والتطویر عوألغراض 

غیر أن تنظیم عملیة الحص���ول على الموارد الوراثیة وتقاس���م منافعھا الس���تخدامھا المباش���ر قد 
یؤثر بش�����كل كبیر على تجارة الحیوانات المعدّة للذبح وفي مواد تكاثر الحیوانات (مثًال الس�����ائل 

اص���ة بالحص���ول على المنوي، واألجنّة)، وبالتالي على األمن الغذائي. وإذا لم تنّظم التدابیر الخ
الموارد وتقاس��م منافعھا عملیة الحص��ول على الموارد الوراثیة الحیوانیة الس��تخدامھا المباش��ر، 
سم المنافع في حال  یمكنھا أن تطلب إلى المستخدم الحصول على الموافقة المسبقة عن علم وتقا

تخدام المباش���ر في نھایة تغیّرت النیّة واس���تُخدمت الحیوانات أو مواد التكاثر المعدّة أص���ًال لالس���
 .البحث والتطویرالمطاف ألغراض 
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غالبًا ما تص���ل الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة إلى الس���وق في ش���كل یمكن 
لالس����تھالك البش����ري) أو كمورد اس����تخدامھ "كمورد بیولوجي" (على س����بیل المثال، 

جیني (على س������بیل المثال، للبحث والتطویر، بما في ذلك التربیة). وقد یكون لتنظیم 
الحصول على الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة التي تستخدم "كمورد بیولوجي" تأثیر 

. وھناك العدید من الغذائي ، وبالتالي على األمنكبیر على تجارة األسماك والسلع النباتیة المائیة
القوانین المتعلقة بالحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا التي تترك مس������ألة تبادل الموارد 

إذا تم اس���تخدام المورد البیولوجي فجأة للبحث والتطویر، فإن البیولوجیة دون تنظیم؛ ومع ذلك، 
 .ملةذلك یتطلب من المستخدم أن یطلب تصریًحا ومشاركة الفوائد المحت
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غالبًا ما تص���ل الموارد الوراثیة الحرجیة إلى األس���واق بش���كل یتیح اس���تخدامھا كس���لع 
وتبدي بعض البلدان قلقھا في أن تُستخدم  (مثالً للزرع أو كأغذیة) أو للبحث والتطویر.

التي یتم الحص��ول علیھا من دون موافقة مس��بقة عن علم ومن في نھایة المطاف الس��لع 
وبالتالي، فإّن التدابیر الخاص��ة بالحص��ول  دون ش��روط متفق علیھا ألغراض البحث والتطویر.

على الموارد وتقاس��م منافعھا تنّظم الحص��ول على الموارد الوراثیة لكال الفئتین أي الس��تخدامھا 
ظیم الحص��ول على الموارد الوراثیة الحرجیة المس��تخدمة غیر أّن تن كس��لعة وللبحث والتطویر.

كاثر الحرجیة. جارة مواد الت لھ أثر كبیر على ت قد یكون  عة  تدابیر  كس������ل حال لم تنّظم ال وفي 
الخاصة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا الحصول على السلع، قد تستوجب مع ذلك من 

حال تغیّر القص���د منھا وتم اس���تخدام الس���لع مس���تخدمھا الحص���ول على إذن وتقاس���م منافعھا في 
 ألغراض البحث والتطویر.
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یمكن للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة المتاحة لالس������تخدام المباش������ر أي 
، بما في ذلك التربیة. طویرللبحث والتلالس����تھالك أو التكاثر أن تس����تخدم غالباً أیض����اً 

وھناك تخّوف من أن ینتھي أمر الموارد الوراثیة التي تم الحص������ول علیھا في البدایة 
. ولذا تس�����توجب بعض القوانین طویرلالس�����تخدام المباش�����ر، في اس�����تخدامھا لغایات البحث والت

رد الوراثیة لغایات البحث الموافَقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا، للحصول على الموا
 .والتطویر واالستخدام المباشر

غیر أّن تنظیم الحص������ول على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة من أجل االس������تخدام 
المباش��ر قد یمارس أثراً ملحوظاً على تجارة البذور وحتى األغذیة، وبالتالي على األمن الغذائي. 

منافعھا عن تنظیم الحص���ول  وتقاس���معلى الموارد الوراثیة  وفي حال أحجمت تدابیر الحص���ول
على الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة لغایات االس���تھالك المباش���ر، فقد تس���توجب في 
كل حال الش���روط المتفق علیھا وتقاس���م المنافع حین تتغیر النیة، بحیث یتم فجأة اس���تخدام البذور 

 .الستخدام المباشر، لغایات البحث والتطویرأو األغذیة التي كانت مخصصة ل
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ھناك بعض الكائنات الحیة األساسیة،  السلعھو الشأن بالنسبة إلى المحاصیل من كما 
بعض الأغذیة أو ألیاف. وقد أثار س�تخدامھا كالدقیقة والالفقاریات التي تعامل كس�لعة ال

طویر لبحث والتھذه الس����لع في نھایة المطاف ألغراض ا ماس����تخدایمكن مخاوف بأنھ 
الموارد  فغالبا ما یمكن اس���تخدامص���ل لالس���تخدام المباش���ر. علیھا في األص���ول حالوإن كان یتم 
أو  ةاش��ر، مثالً للتجارمتاحة لالس��تخدام المبالالالفقاریات، مثل الحش��رات والقواقع، الوراثیة من 

أحد ویجوز اس�����تخدام تربیة. ال، بما في ذلك تطویرلبحث والغراض ا، أللتكاثراالس�����تھالك أو ا
م یتنظلكن دراس������ات التنقیب البیولوجي. ولالس������تنبات المرجعي في  ةالكائنات الدقیقة المطلوب

قد لالس���تخدام المباش���ر  الالفقاریاتوالكائنات الحیة الدقیقة لحص���ول على الموارد الوراثیة من ا
الحص��ول على الموارد وتقاس��م تدابیر امتنعت إذا والتجارة. على غیر مرغوب فیھ بش��كل ؤثر ی

الالفقاریات التي والكائنات الحیة الدقیقة الموارد الوراثیة من لى عص����ول حعن تنظیم المنافعھا 
ة المسبقة عن علم وتقاسم تطلب الموافقفإنھ ما یزال بإمكانھا أن مباشر، بشكل یمكن استخدامھا 

قة ویتم اس������تخ�دام الموارد الوراثی�ة من نی�ة المتلقي حیثم�ا تتغیر المن�افع  الك�ائن�ات الحی�ة ال�دقی
 لبحث غراض االستخدام المباشر ألاأصالً منھا  مقصودالالفقاریات الو

الدولیة دون بانتظام الحدود تعبر بأن الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات وینبغي أیض����ا اإلقرار 
 .في السلعتجار قصد من خالل اإل

إلش�����ارة إلى بلد ا ةعالمودِ مجموعات اس�����تنبات المیكروبات الیوم من الجھات وتتطلب معظم 
تطلب مجموعات اس���تنبات المیكروبات . ویبدو أن معظم عھارغب في إیداتلمواد التي امنش���أ 
 ً تطلب العدید من كما . 86لموادا معلومات بش���أن الموافقة المس���بقة عن علم من بلد منش���أ أیض���ا

الخاص������ة مواد االمتثال لألحكام ذات الص������لة من متلقي المجموعات اس������تنبات المیكروبات 
إذا  ّماعفي غالب األحیان لد المنش���أ، بغض النظر بالحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا لب

نت  قد جمعت المكا عدأودعت  أوواد  یا أو ب ناغو فاذ بروتوكول  بدء ن بل  . وھذا یعني أن هق
فاقات  قل المواد لمجموعات اس������تنبات المیكروبات ات قة ن قد تطلب في بعض األحیان المواف

من نطاق تدابیر تس����تبعد لمواد التي بالنس����بة إلى امتفق علیھا الش����روط والالمس����بقة عن علم 
ة مجموعبموجب الوالیة القضائیة التي تعمل في ظلھا  ھاتقاسم منافعالحصول على الموارد و

نقل واتفاقات  ھامنافع تقاس�����مالحص�����ول على الموارد وتدابیر ویمكن ل. اس�����تنبات المیكروبات
إذا كانت الموافقة المس������بقة عن علم ما ح یوض������المواد لمجموعات اس������تنبات المیكروبات ت

بش��أن الموارد الوراثیة من الكائنات متفق علیھا مطلوبة من أجل البحث والتطویر الش��روط وال
 .ةالحیة الدقیق
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 تطویر الموارد الوراثیة في سیاق اإلنتاج الزراعي
 

إذا اقتصرت األنشطة التي تؤدي إلى تطبیق أحكام الحصول على الموارد على "االستخدام"  -46
بالمعنى المقصود في بروتوكول ناغویا، فإنھ من الواضح أن بعض االستخدامات النموذجیة للموارد 

بعد الوراثیة لألغذیة والزراعة، على سبیل المثال زراعة البذور الستخدام المنتجات المحصودة فیما 
تطبیق أحكام الحصول لالستھالك البشري، ال تنطبق علیھا صفة استخدام، وبالتالي ال تؤدي إلى 

 على الموارد.
 

وھناك صعوبة أكبر في تصنیف األنشطة األخرى التي تؤدى بانتظام فیما یتعلق بالموارد  -47
الوراثیة النباتیة لألغذیة الوراثیة لألغذیة والزراعة. وقد تُطرح مسألة ما إذا كان اختیار الموارد 

والزراعة واستنساخھا من قبل مزارع ومجتمع زراعي على أساس الصفات المظھریة من دون أي 
أسالیب وراثیة، یصنف على أنھ "استخدام". وبالمثل، قد تساھم تربیة األسماك التي تخدم غرض 

الفعل في تدجین األسماك، إنتاج أسماك لالستھالك البشري في نفس الوقت في التطویر الوراثي، وب
من خالل االنتقاء الطبیعي نظرا لبیئة التفریخ. وقد تخدم تجارب األصول، التي تساعد على تحدید 
شتالت األشجار التي تتكیف بطریقة أفضل مع ظروف موقع الزراعة، غرض إعادة التحریج وإنتاج 

فإن تجارب األصول مھمة للتربیة األخشاب على المواقع التي تشبھ بیئة االختبار؛ ومن جھة أخرى، 
المخطط لھا داخل وبین األنواع. ویمكن اعتبار استخدام أجنة الماشیة أو السائل المنوي البقري 
لالستنساخ، وفي نھایة المطاف، إنتاج األلبان واللحوم على أنھ یقع خارج حدود "االستخدام". ومع 

وي واختیار ذریة لإلكثار، على جوانب من البحث ذلك، قد ینطوي اختیار الثیران المانحة للسائل المن
والتطویر. ووفقاً للتدابیر الوطنیة، فإن افتراض أصحاب المصلحة عند بیع المادة الوراثیة في شكل 
سائل منوي، وأجنة، وما إلى ذلك، غالبا ما ستكون قیمتھ كمورد وراثي ینعكس بالفعل في سعره، 

86Fلمزید من البحوث والتربیة.وأن المشتري سیكون حراً في استخدامھ 

ولكن، إذا كان االستخدام  87
طبق المخطط لھذه المواد یصنف على أنھ "استخدام" بحسب تعریف التدابیر الوطنیة، فعندھا ستن

 متطلبات الحصول على الموارد.
 

ویجري تش������كیل العدید من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتطویرھا وتحس������ینھا من  -48
امھا المتواص���ل في اإلنتاج الزراعي. وحیثما یحدث "البحث والتطویر" بالتوازي مع خالل اس���تخد

اإلنتاج الزراعي، قد یكون من الص������عب التمییز بین "االس������تخدام" من األنش������طة المتعلقة بإنتاج 
المنتجات الزراعیة للبیع واالس������تھالك البش������ري. ویمكن أن توفر تدابیر الحص������ول على الموارد 

ا التوجیھ لمعالجة ھذه الحاالت، على س������بیل المثال، من خالل س������رد أمثلة عن وتقاس������م منافعھ
األنش������طة/أغراض االس������تخدام التي تندرج تحت "االس������تخدام" وأمثلة أخرى تقع خارج تعریف 
"االس��تخدام". وس��یكون التوجیھ الفني اإلض��افي مھماً لتس��ھیل تنفیذ التدابیر الوطنیة للحص��ول على 

 ھا.الموارد وتقاسم منافع
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من الض��روري تحدید بكل وض��وح األنش��طة المتص��لة بالموارد الوراثیة الحیوانیة التي 
لدول أن  ئة. ویتعیّن على ا لك التي ال تُعتبر من ھذه الف ئة "االس������تخدام" وت تعتبر من ف
تس�����تعرض وتحدد األنش�����طة المرتبطة بالموارد الوراثیة الحیوانیة التي یمكن اعتبارھا 

فاألنش������طة المس������تندة على تحدید مختلف الخص������ائص المظھریة، أو الوراثیة أو "اس������تخداماً". 
البیولوجیة الكیمیائیة للموارد الوراثیة الحیوانیة التي یتم الوص������ول إلیھا، أو المتعلقة بھا، تُعتبر 
عادة على أنھا "بحث وتطویر". ومن جھة أخرى، فإن تجارة الحیوانات الحّیة أو مواد التكاثر 

ھا، وتنفیذ أو تحس��ین أس��الیب التكنولوجیا الحیویة الخاص��ة بالتكاثر في األنواع المحدّدة الخاص��ة ب
(التلقیح االص��طناعي، ونقل األجنّة، وتطعیم الغدة التناس��لیة)، وإكثار الحیوانات لإلنتاج التجاري، 

ال تعتبر  فضًال عن تسمین الحیوانات لذبحھا أو االحتفاظ بھا إلنتاج الحلیب أو البیض، ھي أنشطة
أنھا "اس�����تخدام"، ولذا، وبحس�����ب القوانین المرعیة، لن تؤدي إلى تطبیق تدابیر الحص�����ول على 

 الموارد وتقاسم منافعھا.

ستخدام" الموارد الوراثیة الحیوانیة  ًضا معالجة مسألة "إعادة ا سات أی سیا وقد یرغب صانعو ال
التي تش��ّكلت س��ابقًا من خالل "االس��تخدام" في ظل الموافقة المس��بقة عن علم والش��روط المتفق 
علیھا. وفي حال تطلبت "إعادة االس���تخدام" الموافقة المس���بقة عن علم والش���روط المتفق علیھا، 

ما في االستخدام األول للموارد الوراثیة الحیوانیة، فھذا قد یولّد في المستقبل "ھرمیات اإلذن" ك
ویعقّد "االس������تخدام" المس������تقبلي للموارد الوراثیة الحیوانیة. وقد یختار مربو الحیوانات تالفي 

ا عن اس��تخدامھا، وحفظھا وتحس��ینھا. واقترح فریق  الخبراء الموارد الوراثیة الحیوانیة، عوض��ً
المعني بالحص����ول على الموارد الوراثیة وتقاس����م منافعھا أن تنظر الحكومات في حلول متمیزة 

ذلك من خالل دعم وض��ع المعاییر القطاعیة الفرعیة باالس��تناد إلى أفض��ل  في بمالھذه المس��ألة، 
 .طرافأو إیجاد حلول متعددة األ في قطاع النبات الممارسات الحالیة، من قبیل إعفاء المربین
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في حین أن الممارس����ات، مثل جمع المواد الحیة من المواقع البریة واس����تخدامھا الحقًا 
في تربیة األحیاء المائیة، التي یطلق علیھا اسم تربیة األحیاء المائیة القائمة على الصید 

ال تعتبر بوض������وح على أنھا "بحث وتطویر"، وبالتالي قد ال تؤدي إلى الطبیعي، قد 
تطبیق تدابیر الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا، فإن تربیة األحیاء المائیة قد تس������ھم في 

وبالتالي،  الوقت نفس��ھ في التحس��ین الوراثي وبالتالي فإنھ یمكن اعتبارھا عملیة "بحث وتطویر".
الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا خًطا واض���ًحا بین األنش���طة ذات ینبغي أن ترس���م تدابیر 

الص�����لة بالموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة التي تعتبر "اس�����تخداًما" وتلك التي لیس�����ت 
 كذلك.

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  7الفقرة  المصدر:
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تس�����اعد على تحدید الش�����تالت األفض�����ل التي تتكیف مع إّن اختبارات المص�����در التي 
الظروف الخاص��ة بموقع زرع محدد قد تص��لح بكل بس��اطة ألغراض التش��جیر وإنتاج 
 المنتجات الخش����بیة وغیر الخش����بیة في مواقع ش����بیھة بالبیئة التي جرى فیھا االختبار.

ش��جار وغالبًا ما ومن جھة أخرى، یعدّ البحث عن المص��در عنص��ًرا ھاًما من عناص��ر تربیة األ
لذا، یجب أن تحدد التدابیر الخاصة بالحصول على الموارد  یُعتبر في نطاق "البحث والتطویر".

وتقاس��م منافعھا بوض��وح الخط الفاص��ل بین األنش��طة المتص��لة بالموارد الوراثیة الحرجیة التي 
 یمكن اعتبارھا من فئة "االستخدام" وتلك الواقعة خارج ھذه الفئة.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  11الفقرة  المصدر:

 

یجب أن یكون ھناك تحدید واضح لألنشطة المتصلة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 
ماً" ولتلك التي ال تعتبر كذلك. وتعتبر تربیة النبات  والزراعة التي تعتبر "اس������تخدا

التربیة أو -بش���كل عام "اس���تخداماً"، ولكن لیس واض���حاً ما إذا كانت أنش���طة الزراعة
أو بناء على خطوطھا النقیة، أو تكوین وانتقاء الھجائن  بالجملةلبذور األنش�����طة من قبیل انتقاء ا

 ً  ".العفویة أو الطفرات، تعتبر "استخداما
ومن ناحیة أخرى فإن التجارة بالموارد الوراثیة النباتیة الس������تخدامھا المباش������ر كبذور أو 

تالي تعتمد على بال ماً" وھي   القوانین أغذیة/أعالف، لیس�������ت مؤھلة عادة لتعتبر "اس������تخدا
 .المرعیة، وال تؤدي إلى تطبیق تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

ستخدام" الموارد الوراثیة النباتیة  ًضا في تناول مسألة "إعادة ا سات أی سیا وقد یرغب صانعو ال
التي تم تولیدھا سابقًا من خالل "االستخدام"، في ظل الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق 

یھا، علیھا. وفي حال تطلبت "إعادة االس���تخدام" الموافقة المس���بقة عن علم والش���روط المتفق عل
كما في االس����تخدام األول للموارد الوراثیة النباتیة، فھذا قد یولّد في المس����تقبل "ھرمیات اإلذن" 
ویعقّد "االس��تخدام" المس��تقبلي للموارد الوراثیة النباتیة. وقد یختار مربو النباتات تالفي الموارد 

ا عن اس��تخدامھا، وحفظھا وتحس��ینھا، األمر الذي قد یفض��ي إلى وض��ع  الوراثیة النباتیة، عوض��ً
یتناقض بش����كل س����افر مع خطة العمل العالمیة الثانیة للموارد الوراثیة النباتیة ألغذیة والزراعة 
التي تش���جع المربین على الس���عي إلى اس���تراتیجیات لتوس���یع القاعدة ترمي إلى توس���یع التنوع 

الخبراء المعني الوراثي في برامج تربی��ة النب��ات وفي منتج��ات تل��ك البرامج. وق�د اقترح فریق 
في حلول متمیزة لھذه  الحكوماتبالحص������ول على الموارد الوراثیة وتقاس������م منافعھا أن تنظر 

المس�����ألة، بما في ذلك من خالل دعم وض�����ع المعاییر القطاعیة الفرعیة باالس�����تناد إلى أفض�����ل 
، أو الممارس��ات الحالیة، من قبیل إعفاءات المربین على ص��عید تش��ریعات حمایة تنوع النباتات

 .إیجاد حلول متعددة األطراف

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  13الفقرة  المصدر:
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من ألنش������طة المتعلقة بالموارد الوراثیة اتحدید توخي الوض������وح في ھناك حاجة إلى 
كذلك. ال تعتبر " وتلك التي االكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات التي تعتبر "اس�����تخدامً 

فذ دعماً) معینة ترتبط (أو تُ "تمھیدیة"  أن ھناك أنش������طةاإلش�������ارة إلى من المھم و ن
لكنھا لیس����ت على ھذا والكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات من الموارد الوراثیة بش����أن للبحوث 

ً النحو "اس���تخدام على س���بیل المثال، بما في  ص���ونص���یانة وإدارة المجموعات ألغراض الك"، ا
 ھ��اوتك��اثرتھ��ا الك��ائن��ات الحی��ة ال��دقیق��ة والالفق��اری��ات وتربیمن ین الموارد الوراثی��ة ذل��ك تخز

ید في البحوث الق�ائم�ة على النمط الوراثی�ة لموارد اوص������ف مجرد ن كم�ا أ ھا.وتقییم ھاوتح�د
الظاھري، مثل التحلیل المورفولوجي أو االس��تخدام التش��خیص��ي لتس��لس��ل جیني معروف جیداً 

ً اس������تخدامیعتبر قد ال یكون مؤھالً عادة لتحدید الھویة، غرض ل لذلك، ال یمكن اعتبار كل و. ا
 88اً.لموارد الوراثیة من الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات استخداملدراسة 

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  11الفقرة  المصدر:

 
 البحوث والتطویر لألغذیة والزراعة

 
(ج) من بروتوكول ناغویا، بإمكان الحكومات النظر في معالجة مسألة 8في ضوء المادة  -49

الحصول على الموارد الوراثیة واستخدامھا بشكل مختلف، إذا كان المقصود من ذلك المساھمة في 
البحوث والتطویر لألغذیة والزراعة. ویتمثل أحد الخیارات بالنسبة لبلد ما في عدم طلب الموافقة 

سبقة عن علم لمثل ھذه الموارد. وبدال من ذلك، یمكن تطبیق متطلبات إجرائیة خاصة أو معاییر الم
تقاسم المنافع، أو أنھ بإمكان سلطة خاصة، على سبیل المثال، أن تكون مسؤولة عن الحصول على 

ھذا الموارد وتقاسم منافعھا. وبإمكان تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا التي تراعي 
88Fالتمییز النظر في ما إذا كان ینبغي أو ال ینبغي أن تشمل المنتجات الزراعیة لغیر األغذیة/األعالف.

89 
غیر أن التمییز بین المنتجات الزراعیة لألغذیة/األعالف والمنتجات الزراعیة لغیر 
ً ما یكون غیر معروف، خالل مرحلة البحث  األغذیة/األعالف یواجھ صعوبة وھي أنھ غالبا

التطویر، ما ھو الغرض الذي ستستخدم من أجلھ النتیجة. وھناك العدید من المنتجات الزراعیة التي و
قد تستخدم أو أنھا تستخدم ألغراض األغذیة أو غیر األغذیة على حد سواء. ومع ذلك، بإمكان تدابیر 

طویر لألغذیة الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، على سبیل المثال، أن تعفي من "البحوث والت
 والزراعة" عملیات البحوث والتطویر التي تھدف إلى خدمة األغراض لغیر األغذیة/األعالف.

 

بھدف اإلقرار بالدور الخاص الذي تؤدیھ الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة لتحقیق 
قد تنظر الحكومات في إمكانیة التعامل مع الحص������ول على الموارد  األمن الغذائي، 

واستخدامھا بشكل مختلف في حال كانت معدّة للمساھمة في البحوث والتنمیة  الوراثیة
الغذائیة والزراعیة. وقد یقض����ي أحد الخیارات التنازل عن متطلبات الموافقة المس����بقة عن علم 
والش�����روط المتفق علیھا للحص�����ول على الموارد الوراثیة الحیوانیة للبحوث والتنمیة في قطاع 

 الثروة الحیوانیة.

                                       
 في: 1انظر الجدول   88

Smith, D., et al. 2018. Biological control and the Nagoya Protocol on access and benefit-sharing – a case of effective due 
diligence. Biocontrol Science and Technology. DOI: 10.1080/09583157.2018.1460317 for an overview of activities and their 

possible qualification. 
 (أ).3-12انظر المعاھدة، المادة   89
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 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  12الفقرة  المصدر:

 

بھ�دف اإلقرار ب�ال�دور الخ�اص ال�ذي تؤدی�ھ الموارد الوراثی�ة لألغ�ذی�ة والزراع�ة في 
تحقیق األمن الغ�ذائي، ق�د تنظر الحكوم�ات في إمك�انی�ة التع�ام�ل مع الحص������ول على 
الموارد الوراثیة واس����تخدامھا بش����كل مختلف في حال كان الھدف منھا المس����اھمة في 

ي مجال الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، البحوث والتنمیة الغذائیة والزراعیة. وف
صانعو السیاسات  یرغبتلحظ المعاھدة نظاماً شامالً للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا قد 

في اختیاره. والحقیقة أن عدداً متزایداً من البلدان قد اختار المعاھدة باعتبارھا نظاماً خاصاً ألھم 
ة لألغذیة والزراعة. وبالنس������بة إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة الموارد الوراثیة النباتی

والزراعة التي ال یش��ملھا النظام المتعدد األطراف للحص��ول على الموارد وتقاس��م المنافع التابع 
لالتفاقیة، یجوز لص���انعي الس���یاس���ات أن یقدموا تبس���یطات مثل تطبیق الش���روط واألحكام على 

لمواد، أو حتى التنازل عن الموافقة المس������بقة عن علم والش������روط المتفق االتفاق الموحد لنقل ا
 .علیھا

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  14الفقرة  المصدر:

 

الكائنات الحیة الدقیقة من بھدف اإلقرار بالدور الخاص الذي تؤدیھ الموارد الوراثیة 
قاریات  غذائي، یمكن في تحقیق اوالالف ملألمن ال یً الحكومات النظر، ت مادة ش������ ا مع ال

خدامھا س���تاوھذه الموارد الحص���ول على في التعامل مع ) من بروتوكول ناغویا، ج(8
ألغذیة اوالتطویر في مجالي المس�������اھمة في البحث إذا كان المقص������ود منھا بش������كل مختلف 

الوراثیة لى الموارد عص���ول حتقیید البملزم ال یوجد بلد  ھأناإلش���ارة إلى من المھم والزراعة. و
 .القضائیة لوالیتھ ةالخاضع

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  12الفقرة  المصدر:
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 البحث والتطویر التجاري/غیر التجاري
 

تمیز تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أحیانا بین االستخدام التجاري وغیر  -50
التجاري للموارد الوراثیة. وغالبا ما یستفید االستخدام غیر التجاري من اللیونة على متطلبات 
الترخیص وإجراءات ترخیص أبسط. وغالبا ما تكون الموافقة المسبقة عن علم مطلوبة لكال ھذین 

یار عدم الشكلین من االستخدام. غیر أنھ في حالة االستخدام غیر التجاري، یعطى المتلقین أحیانا خ
التفاوض على تقاسم المنافع النقدیة على الفور، إذا وافقوا على العودة إلى المزود والتفاوض على 
تقاسم المنافع النقدیة، إذا تغیرت نیتھم. وینبغي أن تنظر الدول في كیفیة تحدید المشغالت التي تشیر 

 نیة وكیفیة معالجة ھذه التغیرات.إلى حدوث تغیر في ال
 

وث غیر التجاریة في قطاع الثروة الحیوانیة إلى وض������ع طرق للمزارعین تھدف البح
ترّكز على التنمی��ة الزراعی��ة، مم��ا یوفّر لھم المن��افع االجتم��اعی��ة ومن��افع للمزارعین 
(البحوث لتحس����ین طرق التحس����ین الوراثي واالختیار والبحوث بش����أن تكیّف الموارد 

ق الخاص�������ة بتدابیر المكافحة (الفحوص�������ات الوراثیة الحیوانیة ومقاومتھا لألمراض) والطر
البیطریة، وس����المة األغذیة والتتبع). كما أن البحوث العامة أس����اس����یة لقطاع الثروة الحیوانیة، 
وانتقلت إلى البحوث التعاونیة بش��أن الطرق التي تتض��من التس��لس��ل والتركیب الوراثي المتاحین 

 مجانًا.

ة التربیة، على طرق التحس��ین الوراثي للص��فات وترّكز البحوث التجاریة، التي تجریھا ص��ناع
الھامة (مثًال غالت المنتجات ومض��مونھا، والتكاثر، والص��حة، وطول العمر، وكفاءة اس��تخدام 
المدخالت) وتحس����ین ظروف تربیة الحیوانات (التغذیة، واإلیواء والرعایة الص����حیة). وتجري 

الخاص�������ة (االختیار) أو المتأتیة من ھذه البحوث عادةً على األرص�������دة الوراثیة ذات الملكیة 
 مصادر خارجیة (اإلدارة).

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  13الفقرة  المصدر:

 

ترمي أنش��طة عدیدة في قطاع تربیة النبات في نھایة المطاف إلى تطویر منتج، فیجوز 
تربیة النباتات جدًاً من التمییز بین بالتالي اعتبارھا "تجاریة". ولذا قد ال یس���تفید قطاع 

التجاریة، والتبس��یطات التي تتیحھا تدابیر الحص��ول  األنش��طة التجاریة واألنش��طة غیر
على الموارد وتقاسم منافعھا لألنشطة غیر التجاریة. ولكن قد ینظر صانعو السیاسات في إعفاء 

على الموارد وتقاسم منافعھا،  بحوث تربیة النباتات غیر التجاریة من تطبیق تدابیرھم للحصول
 .األمر الذي سیتطلب تعریفاً واضحاً لألنشطة المشمولة بھذا اإلعفاء، أو تحدیدھا

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  15الفقرة  المصدر:
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الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات من الموارد الوراثیة ذات صلة بترمي أنشطة عدیدة 
رھنا بتعریف یجوز بالتالي اعتبارھا "تجاریة". ووفي نھایة المطاف إلى تطویر منتج، 

الكائنات من الموارد الوراثیة القطاعات التي تستخدم ستفید تقد ال مصطلح "تجاري"، 
من التمییز بین كثیرا قطاع تربیة النباتات  ألغرض البحث والتطویرالحیة الدقیقة والالفقاریات 

التجاریة والتبسیطات التي تتیحھا تدابیر الحصول على الموارد  األنشطة التجاریة واألنشطة غیر
(ج) 8، تماشیا مع المادة وتقاسم منافعھا لألنشطة غیر التجاریة. ولكن قد ینظر صانعو السیاسات

 من تطبیق تدابیرة خاص�������ة بالبحث والتطویر أنش������طة معینفي إعفاء  ،بروتوكول ناغویامن 
 .لحصول على الموارد وتقاسم منافعھاا

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  13الفقرة  المصدر:

 
قد یكون ھناك تطبیق محدود للتمییز بین االستخدام التجاري وغیر التجاري، وھو أمر مھم  -51

89Fوأمر یشجع علیھ بروتوكول ناغویابشكل خاص للبحوث التصنیفیة 

، في حالة جوانب معینة من 90
البحوث الزراعیة وعملیات التطویر التي تھدف إلى تحسین اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتالي قد 

ذلك، فإن التمییز قد یكون كبیرا بالنسبة للبحوث  تتأھل، في معظم الحاالت، لالستخدام التجاري. ومع
مة لبناء أطر للتمییز بین اآلفات ومسببات األمراض واألنواع الغریبة عن التصنیفیة المستخد

 األصناف األصیلة، أو األنواع المفیدة أو المؤذیة.
 

 اإلعفاء من أنشطة محددة
 

قد تعفي تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضا بعض االستخدامات للموارد  -52
الوراثیة من أیة متطلبات للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. على سبیل المثال، یمكن إعفاء 
عملیات تبادل الموارد الوراثیة داخل وبین المجتمعات األصلیة والمحلیة وصغار المزارعین، وكذلك 

مارسات التبادل ضمن شبكات البحوث المعترف بھا، من أیة متطلبات للحصول على الموارد، م
 وربما كذلك من تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا. 

 
 إجراءات الترخیص )3(
 

ینص بروتكول ناغویا على أنھ ینبغي أن یخضع الحصول على الموارد الوراثیة الستخدامھا  -53
المسبقة عن علم من الطرف الذي یقدّم ھذه الموارد ویكون بلد منشأ ھذه الموارد، أو  لطلب الموافقة

الطرف الذي یكتسب الموارد الوراثیة بمقتضى اتفاقیة التنوع البیولوجي، ما لم یحدد الطرف خالف 
90Fذلك

91. 
  

                                       
 (أ) من بروتوكول ناغویا.8المادة   90
 غویا.من بروتوكول نا 1-6المادة   91
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 الموافقة المسبقة عن علم
 

ھناك العدید من اإلجراءات المختلفة لمنح التراخیص، وبالتالي قد ترغب الحكومات في  -54
النظر في مزایا وعیوب الخیارات المختلفة وتكییف اإلجراءات مع الفئات المختلفة من الموارد 
الوراثیة واألغراض المختلفة المقصودة من استخدامھا. وال یوفر بروتوكول ناغویا، بأي قدر من 

صیل، كیف ینبغي منح الموافقة المسبقة عن علم، وبالتالي فھو یترك لألطراف، ضمن حدود التفا
من بروتوكول ناغویا، قدرا كبیرا من المرونة فیما یتعلق بكیفیة تصمیم إجراءات  3-6المادة 

الترخیص. ویجوز لألطراف في بروتوكول ناغویا أیضا أن ینصوا على أنواع مختلفة من إجراءات 
اعتمادا على المستخدم. وعلى أیة حال، من المھم أن یتم تبسیط وتوضیح اإلجراءات  الترخیص

للمزودین والمستخدمین على حد سواء. وإن المجموعة المختارة من األنواع المختلفة إلجراءات 
 الترخیص الواردة أدناه، لیست شاملة.

 
 

 الموافقة المسبقة عن علم المقیاسیة أو السریعة المسار
 

قد ترغب الحكومات في وضع إجراءات موحدة، وباإلضافة إلى ذلك، إجراءات سریعة  -55
المسار لحاالت معینة، على سبیل المثال من أجل الحصول على مواد معینة؛ بالنسبة للمواد التي 
سیتم استخدامھا ألغراض معینة، على سبیل المثال البحوث والتطویر لألغذیة والزراعة؛ وللحصول 

د من قبل بعض أصحاب المصلحة، على سبیل المثال المزارعین؛ أو لمزیج من ھذه على الموار
  السیناریوھات.

 

ات الخاصة بالحصول على ي التشریعفالمسار السریعة جراءات اإل النص علىیمكن 
بالنس��بة اقتناء المواد) اتفاقات واتفاقات نقل المواد فض��ال عن الموارد وتقاس��م منافعھا (

الكائنات من الموارد الوراثیة بالنس������بة إلى حاالت الطوارئ، على س������بیل المثال إلى 
لحیوانیة االنباتیة والص������حة بیولوجیة أو المكافحة غرض الالحیة الدقیقة والالفقاریات المطلوبة ل

 91F92.(ب) من بروتوكول ناغویا 8شیا مع المادة اتم

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  14الفقرة  المصدر:

 
 الموافقة المسبقة عن علم الضمنیة

 
قد تنص تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أیضاً على إجراءات الموافقة المسبقة  -56

عن علم الضمنیة لمواد أو أغراض أو أصحاب مصلحة محددین أو لغیرھا من الحاالت. وفي ھذه 
الوراثیة واستخدامھا أن یمضي قدما دون موافقة مسبقة عن الحالة، یمكن للحصول على الموارد 

علم واضحة من قبل السلطة المختصة. وإن الموافقة المسبقة عن علم الضمنیة ال تستبعد إمكانیة 
تقاسم المنافع. ویمكن لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أن تنص، على سبیل المثال، 

سبقة عن علم، على المتلقي أن یوافق مع السلطة المختصة على شروط على أنھ في حالة الموافقة الم
 یق منتج مشتق من المورد الوراثي.وأحكام تقاسم المنافع قبل تسو

 
                                       

مدونة السلوك الدولیة الخاصة بتنظیم االستخدام المستدام للكائنات الحیة ) من 2انظر أیضا، على سبیل المثال،  القسم أوال(  92
 .الدقیقة والحصول علیھا

http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
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 توحید إجراءات الموافقة المسبقة عن علم (والشروط المتفق علیھا)
 

حد الردود بإمكان توحید إجراءات الحصول على الموارد، والشروط واألحكام، أن یكون أ -57
التنظیمیة النموذجیة الرتفاع عدد عملیات نقل المواد الوراثیة لألغذیة والزراعة وعملیات التبادل 
المتكررة في قطاع األغذیة والزراعة. وتضع المعاھدة سابقة تعمل بشكل كامل لھذا النھج من خالل 

 االتفاق الموحد لنقل المواد التابع لھا.
 

ش���یوًعا للموارد الوراثیة الحیوانیة بین المربّین والمزارعین، تحص���ل التجارة األكثر 
وھي تس������تند إلى اتفاقات ثنائیة، كما أّن الس������عر یعكس قیمة الحیوانات أو موادھا 

ة عن علم أو البیولوجیة. وفي الماض���ي، لم تتطلب عملیات النقل ھذه الموافقة المس���بق
  الشروط المتفق علیھا

إعفاء الموارد الوراثیة الحیوانیة من التدابیر الخاص�����ة بالحص�����ول على وفي حال اختار بلدٌ عدم 
الموارد وتقاس��م منافعھا، س��وف تعتمد عملیة الترخیص للحص��ول على الموافقة المس��بقة عن علم 
على اإلطار القائم للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا وعلى مزّود الموارد الوراثیة الحیوانیة. 

في ظل األعداد الكبیرة من التبادالت، قد یكون من المفید توحید الموافقة  وبھدف ض�����مان الكفاءة
 المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  14الفقرة  المصدر:

 

للقانون  حالیاً، یتم تنظیم تبادل الموارد الوراثیة، في المقام األول، من خالل عقود العمل
الخاص. وألن معظم األنواع المائیة المحس������نة وراثًیا تكون خص������بة ویمكن إنتاجھا 
بس������ھولة، فغالًبا ما تقید العقود اس������تخدام الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة 
وتحظر اس���تخدامھا في برامج تربیة منافس���ة. وقد توفر الممارس���ات التجاریة الحالیة في ص���ناعة 

حیاء المائیة مصدر إلھام لتصمیم بنود وشروط التفاقیات الحصول على الموارد الوراثیة تربیة األ
 المائیة لألغذیة والزراعة.

وعلى الرغم من االھتمام المحدود بالحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا في قطاع تربیة 
فاد منھا مقدم الموارد  تأكید حاالت اس������ت بال قد كان ھناك  مائیة، ف یة األحیاء ال مائ الوراثیة ال

لألغذیة والزراعة األص�����لیة من نتائج البحث والتطویر التي قام بھا طرف ثالث على الموارد 
الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة. وبالتالي، فإن تقاس������م نتائج عملیات البحوث والتطویر مع 

ان ش��رًطا معیاریًا مقدم الموارد الوراثیة المائیة لألغذیة والزراعة س��یش��كل في كثیر من األحی
 التفاقات الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  8الفقرة  المصدر:

یقدم االتفاق الموحد لنقل المواد التابع لالتفاقیة حالً جاھزاً ومكیّفاً بالنس���بة إلى الموافقة 
المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا. وبالنسبة إلى الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 

ستخدام االتفاق، یجب أال تعتبر التدابیر الثنائیة ال خاصة والزراعة التي ال یتم تبادلھا با
بكل حالة فردیة على أنھا البدیل الوحید الممكن. ویعتبر تطبیق االتفاق الموحد لنقل المواد على 
الموارد الوراثی��ة النب��اتی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة غیر الواردة في الملحق األول أح��د الب��دائ��ل 

ات المطروحة. ویمكن لتدابیر الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا أن تس������مح بإبرام اتفاق
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إطاریة تغطي مجموعة كاملة أو نوعاً من العینات وتلحظ طرائق لتقاس������م المنافع المتأتیة عن 
 .استخدام كل تلك العینات

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  16الفقرة  المصدر:

 
نقل المواد واتفاقات اقتناء المواد بالنس�بة تفاقات نماذج التم وض�ع أفض�ل الممارس�ات و

الك���ائن���ات الحی���ة ال���دقیق���ة من لموارد الوراثی���ة لمختلف القط���اع���ات الفرعی���ة إلى 
لنقل المواد واتفاقات اتفاقات مصدر إلھام لوضع ذه النماذج وقد تكون ھ 93.ریاتاوالالفق

الموافقة القطاعات الفرعیة ذات الص����لة في ص����حاب المص����لحة أل القتناء المواد یمكن
الحاجة إلى إبرام اتفاقات ثنائیة على فادي وت ھاقاس�����م منافعبادل الموارد وتتیس�����یر بھدف تعلیھا 

في الواقع،  ،أن تس�����مح ھاتقاس�����م منافعتبادل المواد وتدابیر ویمكن ل. على حدةحالة كل أس�����اس 
الكائنات من لموارد الوراثیة واد بالنس������بة إلى انقل المواد واتفاقات اقتناء الماس������تخدام اتفاقات ب

نص����وص على النحو الم نموذجیة وأن تش����جع ذلك، وش����روط تعاقدیة ریاتاوالالفقالحیة الدقیقة 
 من بروتوكول ناغویا. 1-19المادة  فيعلیھ 

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  15الفقرة  المصدر:

 
قائمة، نقطة انطالق جیدة ویمكن أن تكون  -58 تجمعات الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ال

الس�����تخدام إجراءات وش�����روط موحدة، على س�����بیل المثال مجموعات وبنوك الجینات، وش�����بكات 
ومجتمعات المزودین والمستخدمین. وقد توفر ممارسات التبادل الخاصة بھم نماذج مفیدة لالستناد 

تش��مل اس��تخدام مجموعة متفق علیھا من الش��روط والطرائق، وأحیاناً تكون  علیھا، بما أنھا غالباً ما
 .رسمیة في شكل مدونات سلوك ومبادئ توجیھیة أو اتفاقات لنقل المواد

 
قد تھیئ تدابیر الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا الظروف القیاس���یة للحص���ول على  -59

أص���حاب مص���لحة محددین، أو حاالت قیاس���یة الموارد وتقاس���م منافعھا بالنس���بة لمواد وأغراض و
أخرى. وس���یكون على المتلقین الذین یحص���لون على الموارد الوراثیة المحددة ویس���تخدمونھا، على 
س����بیل المثال ألغراض البحوث والتطویر المحددة، االلتزام بمجموعة من ش����روط الحص����ول على 

على الموارد وتقاس��م منافعھا. ونظراً  الموارد وتقاس��م منافعھا، المحددة مس��بقاً في تدابیر الحص��ول
لتنوع الموارد واألغراض التي یمكن اس��تخدامھا من أجلھا، وتنوع أص��حاب المص��لحة، فإن توحید 
الحص�����ول على الموارد وتقاس�����م منافعھا قد ال یعمل كحل ش�����امل لجمیع الموارد الوراثیة لألغذیة 

لموارد الوراثیة التي عادة ما تولد نطاق والزراعة. ولكن، بالنس���بة ألنواع محددة من اس���تخدامات ا
مماثل من الفوائد، قد یكون توحید الحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا خیارا قابال للتطبیق، 
وباإلضافة إلى ذلك، أداة قویة لجذب المتلقین الذین یفضلون االلتزام بمجموعة من المعاییر المحددة 

ھا، بدال من التفاوض بش��أن االتفاقات الثنائیة للحص��ول مس��بقا للحص��ول على الموارد وتقاس��م منافع
 على الموارد وتقاسم منافعھا على أساس كل حالة على حدة.

 
                                       

 للحصول على لمحة عامة، انظر:  93
McCluskey, K., et.al. 2017. The U.S. Culture Collection Network responding to the requirements of the Nagoya Protocol on 
Access and Benefit Sharing. mBio 8, Table, DOI:10.1128/mBio.00982-17; Mason, P.G. et al. 2018. Best practices for the use 
and exchange of invertebrate biological control genetic resources relevant for food and agriculture. Biocontrol, 63: 149–154. 

DOI: 10.1007/s10526-017-9810-3, Supplementary information.  
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یجوز لتوحید إجراءات الموافقة المس��بقة عن علم والش��روط المتفق علیھا بص��ورة متبادلة،  -60
الممارسات القائمة وبناء على إذا كانت المعاییر المتفق علیھا كافیة وإذا تم تطویرھا بما یتماشى مع 

ساعد على تخفیض تكالیف المعامالت إلى حد كبیر،  شاور مع أصحاب المصلحة المعنیین، أن ت الت
 ویمكن أیضا أن تساعد على تسریع عملیات صنع القرار اإلداري.

 
 إطار عمل الموافقة المسبقة عن علم (والشروط المتفق علیھا)

 
للمواد الوراثیة ھو ممارس������ة طویلة األمد في قطاع األغذیة والزراعة، بما أن التبادل الدولي  -61

فإن العدید من أص��حاب المص��لحة یعتمد علیھ وقد تمت ھیكلة الممارس��ات التجاریة وفقا لذلك، وغالبا 
ما تتمیز بالتخص��ص وتقس��یم العمل عبر الحدود الوطنیة. ویترابط مختلف أص��حاب المص��لحة الذین 

بادل الموارد الوراثیة یدیرون ویس������تخدمون ا ما یتم ت باً  یة لألغذیة والزراعة، وغال لموارد الوراث
لألغذیة والزراعة في إطار تعاونیات وثیقة وشراكات مع العدید من أصحاب المصلحة الذین یعملون 
كوسطاء في سلسلة القیمة، أي أنھم لیسوا المزودین األصلیین للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو 

 خدمیھا النھائیین.مست
 

وقد تستوعب تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا ھذه الممارسات من خالل توفیر  -62
إمك��انی��ة إبرام اتف��اق�ات إط�اری�ة تس������مح ب�الحص������ول على مجموع�ة مح��ددة من الموارد الوراثی�ة 

یقة والوقت واس��تخدامھا، ربما تقتص��ر على أغراض محددة، ش��ریطة أن یتم تقاس��م المنافع في الطر
المتفق علیھما. وفي ھذه الحالة، لن یض����طر المس����تخدمون أن یطلبوا الحص����ول لكل مورد وراثي 
على حدة ولكنھ قد یتعین مع ذلك اإلخطار بكل حالة حص������ول واس������تخدام للبحوث والتربیة لتوفیر 

عمل  الیقین القانوني للمس������تخدمین وتس������ھیل رص������د االمتثال التفاق إطار العمل. وقد یكون إطار
الموافقة المسبقة عن علم مناسباً بشكل خاص بالنسبة للقطاعات التي تتبادل كمیات كبیرة من المادة 

 الوراثیة بین مختلف أصحاب المصلحة على طول سلسلة القیمة خالل مرحلة البحث والتطویر.
 

 والزراعةموارد الوراثیة لألغذیة الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بال -اثالثً 
 

تدابیر،  -63 قانون المحلي، اتخاذ ال قا لل یتعین على كل طرف، بموجب بروتوكول ناغویا، ووف
حس���ب االقتض���اء، بھدف ض���مان الحص���ول على المعارف التقلیدیة المتص���لة بالموارد الوراثیة مع 

ثل ھذه الحصول على الموافقة المسبقة عن علم وإشراك المجتمعات األصلیة والمحلیة التي تمتلك م
المعارف التقلیدیة القبول والمشاركة من قبل المجتمعات األصلیة والمحلیة، ووضع الشروط المتفق 

93Fعلیھا بص������ورة متبادلة.

ومن المھم أن نالحظ أن ھذه المتطلبات تنطبق على المعارف التقلیدیة  94
 ثیة في نفس الوقت.الموارد الورا المرتبطة بالموارد الوراثیة بغض النظر عن ما إذا كان یتم إتاحة

 
ویتطلب بروتوكول ناغویا، وفقا للقانون المحلي، أن تتخذ األطراف بعین االعتبار القوانین  -64

العرفی��ة للمجتمع��ات األص������لی��ة والمحلی��ة، والبروتوكوالت المجتمعی��ة واإلجراءات فیم��ا یتعلق 
ص��ال الوطنیین، حیثما أمكن، بالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة. وینبغي على نقاط االت

قة عن علم أو المش�������اركة  قة المس������ب أن یوفروا المعلومات عن إجراءات الحص������ول على المواف
والموافقة، حسب االقتضاء، للمجتمعات األصلیة والمحلیة. وقد یكون مطلوباً المزید من التوجیھات 

مجتمعات األص��لیة والمحلیة. لكیفیة الحص��ول على الموافقة المس��بقة عن علم أو موافقة ومش��اركة ال
وفي حالة المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، یمكن أن یكون الكثیر 
من ھذه المعارف مشتركا بین عدة مجتمعات، وتحتاج التدابیر الوطنیة لتوضیح كیف یمكن في مثل 

 ھذه الحاالت الحصول على موافقة صالحة تماما.
                                       

 من بروتوكول ناغویا. 7المادة   94
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من المعاھدة المتعلقة بحقوق المزارعین، تتض������من حكماً  9ر اإلش������ارة إلى أن المادة وتجد -65

 اثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.بشأن حمایة المعارف التقلیدیة ذات الصلة بالموارد الور

تتعدد اإلجراءات إلش���راك الس���كان األص���لیین والمجتمعات المحلیة في منح المعارف 
التقلیدیة بشأن الموارد الوراثیة الحیوانیة، كما یتّم وضعھا في بلدان عدیدة. وینبغي أن 
یش����ترك الس����كان األص����لیون والمجتمعات المحلیة في القرارات التي تتعلق بمعارفھم 

د الوراثیة الحیوانیة، كما یجب للتدابیر التنظیمیة المحلیة الخاص�������ة التقلیدیة المرتبطة بالموار
 البروتوكوالت البیولوجیة الثقافیة المحلیةبالحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا أن تحترم 

والترتیبات المؤس��س��یة المحددة التي تض��عھا ھذه المجتمعات المحلیة. وفي الحاالت حیث تتقاس��م 
ارف التقلی�دی�ة المرتبط�ة ب�الموارد الوراثی�ة الحیوانی�ة، في حین أن ع�دة مجتمع�ات محلی�ة المع�

مجتمعًا واحدًا فقط منح الموافقة المسبقة عن علم، یمكن البحث في إقامة آلیة لتقاسم المنافع تعني 
البروتوكوالت البیولوجیة جمیع الس����كان األص����لیین والمجتمعات المحلیة ذات الص����لة. كما أن 

ی�دة ل�دعم حفظ الس������الالت المكیف�ة محلیً�ا في الموقع، األمر ال�ذي ق�د یكون مف الثق�افی�ة المحلی�ة
للخطر وض����مان توفرھا في  ض����روریًا في بعض الحاالت للحفاظ على الس����الالت المعّرض����ة

 .المستقبل

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  15الفقرة  المصدر:
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تتعدد اإلجراءات إلش��راك الس��كان األص��لیین والمجتمعات المحلیة في منح المعارف 
التقلیدیة بش���أن الموارد الوراثیة النباتیة، كما یتّم وض���عھا في بلدان عدیدة. وینبغي أن 
یش���ترك الس���كان األص���لیون والمجتمعات المحلیة في القرارات التي تتعلق بمعارفھم 

بالموارد یة المرتبطة  ید خاص�������ة  التقل یة ال یة المحل تدابیر التنظیم ما یجب لل یة، ك بات یة الن الوراث
بالحص������ول على الموارد وتقاس������م منافعھا أن تحترم البروتوكوالت البیولوجیة الثقافیة المحلیة 

تتقاسم فیھا  التيوالترتیبات المؤسسیة المحددة التي تضعھا ھذه المجتمعات المحلیة. وفي الحاالت 
المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، عدة مجتمعات محلیة 

في حین أن مجتمعًا واحدًا فقط منح الموافقة المس����بقة عن علم، یمكن البحث في إقامة آلیة لتقاس����م 
المنافع تعني جمیع الس����كان األص����لیین والمجتمعات المحلیة ذات الص����لة، بالتماش����ي مع القوانین 

 .حسب المقتضىالوطنیة ب

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  17الفقرة  المصدر:

 
 التقاسم العادل والمنصف للمنافع -ارابعً 

 
 نطاق التزامات تقاسم المنافع )1(
 

قد یكون ھناك العدید من الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي تم جمعھا قبل تطبیق  -66
التدابیر الوطنیة للحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بكثیر. وبالنسبة لھذه الموارد، فإن السؤال 
. المطروح لم یعد ما إذا كان یمكن الحصول علیھا وتحت أیة شروط بما أن ذلك قد حدث بالفعل

وینبغي لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا أن تكون واضحة فیما إذا كانت تتطلب تقاسم 
المنافع الناشئة عن استخدامات جدیدة أو االستخدام المستمر للموارد الوراثیة، أو المعارف التقلیدیة 

قاسم منافعھا. وكما المرتبطة بھا التي تم الحصول علیھا قبل وضع تدابیر الحصول على الموارد وت
 النطاق الزمني لبروتوكول ناغویا.ذكر أعاله، ھناك نقاش دولي بشأن 
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 معظملطالما جرى تبادل الموارد الوراثیة الحیوانیة على نطاق واس������ع في العالم، و
ومربو الماشیة  حراسوقد ساھم  السالالت الشائعة االستخدام ھي من أصول مختلطة.

في مناطق عدیدة من العالم في تنمیة ھذه الس��الالت، والیوم یعتمد اإلنتاج الحیواني في 
وقد تّم دمج  معظم األقالیم على موارد وراثیة حیوانیة نش�����أت أو جرى تطویرھا في مكان آخر.

 الموارد الوراثیة الحیوانیة، على مّر األجیال، في أعداد الحیوانات المحلیة.
در اإلش�ارة إلى أنھ ال توجد أمثلة عن أي ترتیبات لتقاس�م المنافع الخاص�ة بالموارد الوراثیة وتج

الحیوانیة، أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، التي تّم الحص������ول علیھا قبل دخول بروتوكول 
س�����م ناغویا حیّز التنفیذ، أو قبل اعتماد التدابیر الوطنیة الخاص�����ة بالحص�����ول على الموارد وتقا

منافعھا. وس����یكون من الص����عب جدًا، بل من المس����تحیل، تتبّع آثار ص����غار حیوانات المزرعة 
 المستوردة سابقًا.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  16الفقرة  المصدر:

 

تاریخ، جرى تبادل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة على نطاق  على مر ال
 المختلفةواس�����ع عبر أنحاء العالم، وقد س�����اھم العدید من الجھات في العدید من األماكن 

بطریقة أو بأخرى في التنوع الوراثي للمحاص������یل الیوم. ونتیجة لذلك، یعتمد جزء ھام 
اص���یل على اس���تخدام التنوع الوراثي من أمكنة أخرى، وتتكل البلدان كلھا من اإلنتاج الحالي للمح

 .إلى درجة معینة على التنوع الوراثي الذي نشأ في أمكنة أخرى

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Report من المرفق دال بالوثیقة 18: الفقرة المصدر

 
توسیع نطاق تدابیر الحصول وقد ترغب الحكومات في النظر بعنایة إلى اآلثار المترتبة على  -67

على الموارد وتقاسم منافعھا إلى الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي تم الحصول علیھا سابقا 
أو المعارف التقلیدیة. وبما أن معظم البلدان تستخدم الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي نشأت 

وتقاسم منافعھا التي تغطي الموارد الوراثیة في بلدان أخرى، فإن تدابیر الحصول على الموارد 
ما یتعلق بوضع مثل  لألغذیة والزراعة التي تم الحصول علیھا سابقا، قد تؤدي إلى شكوك كبیرة في

ھذه الموارد، واألھم من ذلك، قد تثبط بشدة المستخدمین المحتملین عن استخدام ھذه الموارد الوراثیة 
 ر.غذیة والزراعة للبحوث والتطویلأل

 
 العدل واإلنصاف )2(
 

یشّكل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثیة أحد المكّونات  -68
ویمكن أن تشمل المنافع الفوائد النقدیة وغیر  الرئیسیة لتدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا.

ویستلزم البروتوكول أن یجري تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثیة وكذلك  .النقدیة
التطبیقات الالحقة والتسویق التجاري بطریقة عادلة ومتساویة مع الطرف الذي یقدّم ھذه الموارد 

نوع ویكون بلد منشأ ھذه الموارد، أو الطرف الذي یكتسب الموارد الوراثیة بمقتضى اتفاقیة الت
وینبغي أن یكون التقاسم ھذا على أساس شروط متفق علیھا بصورة متبادلة. وقد تنطوي  95البیولوجي.

                                       
 من بروتوكول ناغویا. 1-5المادة   95
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المفاوضات الثنائیة على أساس كل حالة للشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة بالنسبة للموارد 
ولذا، قد یرغب الوراثیة لألغذیة والزراعة، على تكالیف معامالت عالیة وبالتالي لن تكون عملیة. 

ھا في االعتماد على شروط تعاقدیة نموذجیة والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة ومستخدم ومزود
ومدونات سلوك ومبادئ توجیھیة وأفضل الممارسات و/أو المعاییر الموضوعة لقطاعھم أو قطاعھم 

اھدة: تبادل المعلومات، الفرعي. وتشمل المنافع المشتركة تحت النظام المتعدد األطراف التابع للمع
والحصول على التكنولوجیا ونقلھا، وبناء القدرات وتقاسم المنافع الناشئة عن تسویق الموارد الوراثیة 

حد لنقل المواد التابع ویتم تحدید بعض ھذه الفوائد في االتفاق المو  96النباتیة لألغذیة والزراعة.
 للمعاھدة.

 

ع الناش���ئة عن اس���تخدام الموارد الوراثیة أحد یش���ّكل التقاس���م العادل والمنص���ف للمناف
وقد تش����مل ھذه  المكّونات الرئیس����یة لتدابیر الحص����ول على الموارد وتقاس����م منافعھا.

 منافع نقدیة وغیر نقدیة. ،المنافع
 الحیوانیةممارس�����ات قائمة لتبادل الموارد الوراثیة  ھناكوفي ما یتعلق بقطاع الثروة الحیوانیة، 

وأنواع مختلفة من العقود الخاص�����ة وبنود موّحدة یس�����تخدمھا القطاع الفرعي. وقد تأخذ التدابیر 
الخاص�ة بالحص�ول على الموارد وتقاس�م منافعھا في االعتبار ھذه الممارس�ات في مجال التبادل 

  التجاري

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  17الفقرة  المصدر:

 

 المستفیدون )3(
 

قد یكون تحدید المستفید أو المستفیدین الصحیحین أمراً صعباً بشكل خاص في حالة الموارد  -69
الوراثیة لألغذیة والزراعة. وتكون عادة عملیة االبتكار للعدید من الموارد الوراثیة لألغذیة 

ا وعلى أساس المساھمات والزراعة، وخاصة للموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة، تدریجیة بطبیعتھ
التي قدمھا أشخاص عدیدین مختلفین من أماكن مختلفة في أوقات مختلفة من الزمن. وال یتم تطویر 

مراحل مختلفة معظم المنتجات من مورد وراثي واحد، ولكن بمساھمة من موارد وراثیة عدة في 
 من عملیة االبتكار.

 
لة ومنصفة، وتقاسم المنافع مع المستفید الصحیح، ولذلك، قد یكون تقاسم المنافع بطریقة عاد -70

ً كبیراً لمعظم القطاعات الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، بما في ذلك الموارد  تحدیا
الوراثیة المائیة والحرجیة، حیث تلعب تكنولوجیات التربیة دورا متزاید األھمیة. واعتمادا على 

لمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا في المنتج النھائي، قد یصبح من مدى مساھمة الموارد الوراثیة وا
الصعب تحدید التقاسم العادل والمنصف للمنافع مع مختلف البلدان والمجتمعات األصلیة والمحلیة 
التي ساھمت في موارد وراثیة و/أو معارف تقلیدیة. وحیث یكون من الصعب تحدید بلد المنشأ 

والزراعة، قد تنشأ مسألة ما إذا كان یمكن اعتبار عدة بلدان كبلدان منشأ للموارد الوراثیة لألغذیة 
 في المحیط الطبیعي لھذه البلدان.لمورد وراثي قد اكتسب خصائصھ الممیزة 

 

                                       
 .2-13المعاھدة، المادة   96
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ویمكن النظر في خیارات مختلفة الستیعاب الطبیعة التدریجیة لعملیة االبتكار النموذجیة  -71
لألغذیة والزراعة. وقد تكون ھناك ظروف یكون فیھا المزودون لكثیر من الموارد الوراثیة 

والمستخدمون في موقف أفضل لتقاسم المنافع فیما بینھم. وبدال من ذلك، یمكن على سبیل المثال، 
فصل المنافع عن المزودین الفردیین أو عملیات الحصول الفردیة، وتجمیعھا في صندوق وطني 

نیة أخرى وتوزیعھا تماشیا مع السیاسات المتفق علیھا ومعاییر لتقاسم المنافع أو ترتیبات تعاو
الصرف. ویمكن النظر في ھذا الخیار، على وجھ الخصوص، لتوزیع المنافع بین المستفیدین 
المختلفین على المستوى الوطني (على سبیل المثال، الدولة ومختلف المجتمعات األصلیة والمحلیة). 

ا تنشأ الموارد الوراثیة في بلدان مختلفة، في النظر في كیفیة عكس ولكن، قد ترغب الحكومات، حیثم
مصالح ووجھات نظر البلدان المعنیة في نماذج تقاسم المنافع، بما في ذلك استخدام حلول متعددة 

 األطراف.
 

إن العملیات لتطویر الموارد الوراثیة الحیوانیة تدریجیة في طبیعتھا، وتس������تند على 
األش������خاص في بلدان مختلفة وفي فترات زمنیة مختلفة. وھي مس������اھمات العدید من 

الوراثیة الحیوانیة المفیدة للمزارعین/مربّي الحیوانات في  للمواردتعني تبادًال مستمًرا 
 كل خطوة من عملیة التربیة.

تاجیة  یة ذات اإلن یة الحیوان نات عّززت من توافر الموارد الوراث یة الحیوا مة ترب كما أن عول
العالیة، دون أي قیود، في كافة أنحاء العالم، وعلى أساس تجاري. وقد دعم ھذا األمر التعزیز 

 .السریع لإلنتاج الحیواني في البلدان النامیة وحّسن من األمن الغذائي

ا حاجة  نة للمزارعین  للحص��ولولكن ھناك أیض��ً المتزاید على الموارد الوراثیة المكیّفة والمحس��ّ
وتوافرھا وإمكانیة الحص����ول علیھا. وعلى المس����تویات الوطنیة، قد تتعلق على نطاق ص����غیر، 

برامج االنتقاء، في وضع صحي جید، إلى  آلیات تقاسم المنافع بردّ أرصدة التكاثر المحّسنة من
مالكیھا األص���لیین. أّما على المس���توى العالمي، فیمكن تیس���یر تقاس���م المنافع من خالل مش���اریع 

 تیجیة التمویل لتنفیذ خطة العمل العالمیة للموارد الوراثیة الحیوانیة.استرامدعومة من قبل 

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  18الفقرة  المصدر:

 
 الفوائد النقدیة وغیر النقدیة )4(
 

ً ما تعتمد شروط وأحكام تقاسم المنافع النقدیة وغیر النقدیة على خصوصیات  -72 وغالبا
وخصائص للقطاع الفرعي، واألنواع، واالستخدام المحدد المقصود، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن 

) 1(13الحصول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة سیستفید دائماً في حد ذاتھ كما نصت المادة 
المعاھدة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، وقد ترغب الحكومات في النظر في كیفیة من 

معالجة أشكال االستخدام التي تقید الحصول الالحق على الموارد. وقد یكون التبادل المتبادل للموارد 
سمح بالحصول على الوراثیة لألغذیة والزراعة خیارا قد ترغب الحكومات في النظر فیھ، بما أنھ سی

الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة دون الحاجة إلى التفاوض على تقاسم المنافع النقدیة، ولكنھ 
 سیوفر على الرغم من ذلك فوائد كبیرة لكال الجانبین.

 
ونظرا إلى أھمیة المنافع غیر النقدیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، مثل بیانات  -73

ئج البحوث، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجیا، قد تحدد تدابیر الحصول على الموارد التوصیف، ونتا
الوراثیة لألغذیة والزراعة المنافع غیر النقدیة التي تعتبر ذات أھمیة خاصة بالنسبة إلى قطاع 
األغذیة والزراعة. ویسرد بروتوكول ناغویا البحوث الموجھة نحو تحقیق األمن الغذائي، مع األخذ 
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باالستخدامات المحلیة للموارد الوراثیة في البلدان التي توفّر الموارد الوراثیة، فضالً عن الفوائد 
96Fالتي تنعكس على أمن الغذاء وسبل العیش كمزایا محتملة غیر نقدیة.

97 

في حین أّن الترتیبات الخاص���ة بالحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا قد تس���توجب 
نقدیة عند توفرھا، قد تنظر بعض البلدان في فرص تقاسم المنافع أحیانًا تقاسم المنافع ال

لة بین الحص������ول على الموارد  غیر النقدیة على اعتبار أّن الفترات الزمنیة الفاص������
غایة. لة لل قد تكون طوی ید المنافع  قاس������م البیانات إحدى الطرق  الوراثیة الحرجیة وتول ویعدّ ت

وق��د ترغ��ب البل��دان في النظر في اإلعف��اءات  ح��االت.المت��اح��ة لتوفیر القیم��ة في الكثیر من ال
 .الناجمة عن تقاسم المنافع لتشجیع العمل في مجال أنواع األشجار المھددة

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  13الفقرة  المصدر:

  

                                       
 (س) من بروتوكول ناغویا.2(م) و2الملحق، القسمان   97
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 تقاسم المنافع من خالل الشراكات )5(
 

الوراثیة ھو ممارسة طویلة األجل في قطاع األغذیة والزراعة، بما أن التبادل الدولي للمواد  -74
فإن العدید من أصحاب المصلحة یعتمد علیھ، وقد تمت ھیكلة الممارسات التجاریة وكذلك شراكات 
التعاون العلمیة وفقا لذلك. ویترابط مختلف أصحاب المصلحة الذین یدیرون ویستخدمون الموارد 

ً ما یتم تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة في إطار الوراثیة لألغذیة والزراعة،  وغالبا
تعاونیات وثیقة وشراكات مع العدید من أصحاب المصلحة الذین یعملون كوسطاء في سلسلة القیمة، 
أي أنھم لیسوا المزودین األصلیین للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة أو مستخدمیھا النھائیین. 

منافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، قد وإلدارة تقاسم ال
تسمح تدابیر الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا بترتیبات لتقاسم المنافع تكون جزءا من اتفاقات 

 61نظر أعاله الفقرتین اشراكات بحوث على نطاق أوسع. وقد تغطي مثل ھذه االتفاقات اإلطاریة (
) مجموعة واسعة من الموارد الوراثیة. وخالفا لذلك، قد ترغب الحكومات في النظر في تنظیم 62 -

راثیة تبادل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي یمكنھا أن تؤثر سلبا على تنوع الموارد الو
 لألغذیة والزراعة المحلیة.

في ما یخّص الموارد الوراثیة الحیوانیة، یتّس��م تقاس��م نتائج البحوث بأھمیة حاس��مة ال 
س����اھم في تولید المعارف العامة بش����أن الموارد الوراثیة الحیوانیة. كما أن یس����یما أنھ 

معظم منتجات المعرفة والبیانات الناش������ئة عنھا متاحة مجانًا. وقد تش������مل األش������كال 
لنقدیة التي یمكن تقاس���مھا في اتفاقات التعاون توفیر المعلومات بش���أن األخرى من المنافع غیر ا

القیم��ة المق��درة لمخزون��ات التربی��ة التي تّم بیعھ��ا، والمتطلب��ات المتص������ل��ة بظروف اإلدارة 
ا المنافع غیر النقدیة تنمیة القدرات،  والممارس��ات في مجال تربیة الحیوانات. وقد تتض��من أیض��ً

قل التكنولوجیا والتعاون في وض��ع برامج ص��ون الموارد في الموقع وتوفیر خدمات اإلرش��اد ون
 وخارج الموقع.

وفي قطاع الموارد الوراثیة الحیوانیة، أُنش�ئ عدد من التجّمعات العالمیة لتعزیز البحوث وتبادل 
لتس������لس�������ل الجینوم في الخنازیر،  التجمعالمعارف في مجال الموارد الوراثیة الحیوانیة، مثل 

لدولي لتسلسل الجینوم في الماعز، وتجمع البحوث الدولیة لصحة الحیوان، والشبكات والتجّمع ا
 مثل شبكة بنك الجینات األوروبي للموارد الوراثیة الحیوانیة.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  19الفقرة  المصدر:

 

وتقاس��م منافعھا أّن تجارب في حال اعتبرت التدابیر الخاص��ة بالحص��ول على الموارد 
تحدید المص����در ھي ض����من فئة "االس����تخدام"، یمكنھا أن تش����مل مع ذلك ھذا الش����كل 

إت��اح��ة إمك��انی��ة إبرام اتف��اق��ات إط��اری��ة تجیز  المح��دد من البح��ث والتطویر من خالل
الحص������ول على مجموعة من الموارد الوراثیة الحرجیة واس������تخدامھا لھذا النوع من التجارب 

 ألة تقاسم المنافع بالنسبة إلى جمیع الشركاء الذین یساھمون في التجارب.ومعالجة مس

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن المرفق جیم بالوثیقة  12الفقرة  المصدر:
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بوس��ع تدابیر الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا تش��جیع أص��حاب المص��لحة على 
ً تناول مسائل الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا حیثما كان ذلك ممكناً  ، بما ومالئما

في ذلك من خالل اس���تخدام االتفاق الموحد لنقل المواد أو االتفاقات األخرى للحص���ول 
في س���یاق اتفاقیات الش���راكة العلمیة. وقد تؤدي اتفاقات الش���راكة على الموارد وتقاس���م منافعھا، 

إلى االس��تغناء عن إص��دار التراخیص الفردیة للحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا لكل حالة 
على حدة، وتش���جع في الوقت نفس���ھ األنش���طة المش���تركة في مجال البحوث التي تتخطى مجرد 

  یة والزراعةتبادل الموارد الوراثیة النباتیة لألغذ

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  19الفقرة  المصدر:

 

بوس��ع تدابیر الحص��ول على الموارد وتقاس��م منافعھا تش��جیع أص��حاب المص��لحة على 
ً تناول مس���ائل الحص���ول على الموارد وتقاس���م منافعھا حیثما كان ذلك ممكناً  ، ومالئما

 الشبكات الرسمیة وغیر الرسمیة القائمة.ضمن العلمیة وات كجزء من اتفاقات الشراك
لمكافحة البیولوجیة في ممارس��ي اأن "الش��بكات التعاونیة غیر الرس��میة لكان ھناك جدال مفاده و

والمنظمات الحكومیة  ،تض������م علماء یعملون مع الوكاالت الحكومیةالتي أنحاء العالم، مختلف 
األنس��ب ھي ، وغیر ذلكالجامعات، والص��ناعات، والبحوث الزراعیة الدولیة، مراكز الدولیة، و

تبادل الحر المتعدد األطراف لعوامل المكافحة على الالمكافحة البیولوجیة ممارس�����ي لمس�����اعدة 
ص������عوبة العمل مع الكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات یمكن لو 98."اتالالفقاریمن البیولوجیة 

تقاس�����م المنافع غیر النقدیة، بما في ذلك بناء القدرات، أن تجعل لمطلوبة والمھارات الخاص�����ة ا
 .مھماً للغایة

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن المرفق دال بالوثیقة  16الفقرة  المصدر:

 
 آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع )6(
 

الحاجة إلى آلیة عالمیة لتقاسم وافق األطراف في بروتوكول ناغویا على عملیة للنظر في  -75
المنافع متعددة األطراف قد تكون ذات صلة بتقاسم منافع الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، وللنظر 

98Fفي طرائق لھا.

99 
  

                                       
98   Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control genetic resources. Mason, P.G., et al. 2018
3-9810-017-. Biocontrol, 63: 151, DOI: 10.1007/s10526relevant for food and agriculture. 
 من بروتوكول ناغویا. NP 2/10والقرار   NP I/10؛ القرار 10المادة   99

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10526-017-9810-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10526-017-9810-3.pdf
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 ً  االمتثال والرصد -خامسا
 

ھناك أنواع مختلفة من تدابیر االمتثال في مجال الحصول على الموارد وتقاسم منافعھا، بما  -76
ذلك: امتثال البلدان بصك دولي، مثل المعاھدة أو بروتوكول ناغویا؛ امتثال المستخدمین بالموافقة  في

المسبقة عن علم والشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة؛ واالمتثال للتشریعات المحلیة للبلد المزود. 
التدابیر التشریعیة  وفیما یتعلق بالنوع الثالث من االمتثال، یتطلب البروتوكول من كل طرف اتخاذ

أو اإلداریة أو السیاسیة الالزمة والفعالة والمتناسبة لضمان الوصول إلى استخدام الموارد الوراثیة 
ً للموافقة المسبقة عن علم وأن تحدد الشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة،  ضمن والیة البلد وفقا

یضعھا الطرف اآلخر في ما یتعلّق بالحصول وفقاً للمتطلبات التشریعیة أو التنظیمیة المحلیة التي 
على الموارد وتقاسم منافعھا. كما تتخذ األطراف في البروتوكول التدابیر الالزمة لمواجھة حاالت 

99Fعدم االمتثال مع تدابیر االستخدام في البلد والتعاون في حاالت االنتھاكات المزعومة.

ولدعم  100
ً تدابیر، حسب  االقتضاء، لرصد وتعزیز الشفافیة بشأن  االمتثال، تتخذ األطراف المتعاقدة أیضا

100Fاستخدام الموارد الوراثیة، بما في ذلك تعیین نقطة تفتیش أو أكثر

. وتجدر اإلشارة إلى أنھ بموجب 101
101Fعة فردیة على حدة.المعاھدة، یتاح الحصول على المادة بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع كل مجمو

102 
 

أحیاناً، من ش������أن المنش������أ غیر المعروف للموارد الوراثیة الحیوانیة في المجموعات 
القطعان، أن یطرح ص���عوبات في تحدید بلدان المنش���أ  األقدم أو بنوك الجینات، أو في

 خالل عملیات التحقق من امتثال المستخدم.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن المرفق باء بالوثیقة  20الفقرة  المصدر:

 
قد تش����كل تدابیر االمتثال تحدیات لقطاع األغذیة والزراعة إذا لم تكن حالة الحص����ول على  -77

یة معروفة  یة لألغذیة والزراعة المس������تخدمة في الترب قاس������م منافعھا للموارد الوراث الموارد وت
لھذه المشكلة، بما في ذلك من خالل للمستخدمین. وقد ترغب الحكومات في النظر في حلول متمیزة 

دعم تطویر وض����ع المعاییر دون القطاعیة باالس����تناد إلى أفض����ل الممارس����ات الحالیة، مثل إعفاء 
  المربین، أو إیجاد حلول متعددة األطراف.

                                       
 من بروتوكول ناغویا. 16و 15المادتان   100
 من بروتوكول ناغویا. 17المادة   101
 (ب) من المعاھدة. 3-12المادة   102
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 الملحق

 نسخة منقحة -السمات الممیزة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 

الوراثیة لألغذیة والزراعة التي تستدعي حلوالً ممیزة للحصول تُعرض السمات الممیزة للموارد 
علیھا وتقاسم منافعھا في ما یلي ضمن سبع مجموعات. والھدف من ذلك إظھار التوازن بین جمیع 
القطاعات الفرعیة لألغذیة والزراعة. وال تنطبق كل سمة بالضرورة على جمیع الموارد الوراثیة 

اً ما تكون لمختلف القطاعات الفرعیة سمات مختلفة. وباإلمكان التوسع لألغذیة والزراعة، لكن غالب
 أكثر في بلورة السمات الخاصة بكل قطاع فرعي.

 
وھذه السمات ھي سمات ممیّزة لكن لیست بالضرورة فریدة من نوعھا بالنسبة إلى الموارد الوراثیة 

المبیّنة فیما یلي بین الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة. فرغم إمكانیة وجود بعض السمات المشتركة 
األخرى والموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة، إال أّن التمازج الخاص لھذه السمات معاً یمیّز الموارد 

 الوراثیة لألغذیة والزراعة عن سواھا من الموارد الوراثیة.
 

وتعبر  .الالفقاریاتافحة من عوامل مكالالفقاریات تعتبر الموارد الوراثیة من  ،ولغرض ھذا الجدول
في الالفقاریات المائیة المستخدمة في حین أن موارد وراثیة حیوانیة. ات الالفقاریمن الملقحات 
الالفقاریات المستخدمة الموارد الوراثیة من تعتبر موارد وراثیة مائیة. ویمكن معالجة األغذیة 

 ألغراض أخرى ذات صلة بالزراعة في عمل في المستقبل.
 

                                       
 Report-AnGR-CGRFA/WG/10/18أوال بالوثیقة -المرفق باء  103
 .Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من الوثیقة  22الفقرة   104
 .Report-PGR-CGRFA/WG/9/18من الوثیقة  38الفقرة   105
 .Report-AqGR-CGRFA/WG/2/18المرفق باء بالوثیقة   106
 .Report-MIGR-CGRFA/EG/1/18المرفق جیم بالوثیقة   107
 .Report-MIGR-CGRFA/EG/1/18المرفق جیم بالوثیقة   108

الموارد  -
الوراثیة 
الحیوان

 103 یة

الوراثیة 
الحرج

 104 یة

الموارد 
الوراثیة 

 النباتیة
105 

الموارد 
الوراثیة 

 المائیة
106 

الموارد 
الوراثیة 

من 
الكائنات 
الحیة 
الدقیقة

107 

الموارد 
الوراثیة 

من 
الالفقاري

 108 ات

أل�����ف: دور 
ال�������م�������وارد 
ال����وراث����ی����ة 
ل����ألغ����ذی����ة 
وال����زراع����ة 
ف����ي األم����ن 

 الغذائي

یة لألغذیة والزراعة جزء  1-ألف الموارد الوراث
ال یتجزأ من نظم اإلنت���اج الزراعي والغ���ذائي، 
سیاً في تحقیق األمن الغذائي  سا وھي تلعب دوراً أ

 .والتنمیة المستدامة لقطاع األغذیة والزراعة

+ + + + + + 

تش���كل الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  2-ألف
المتص�������ل��ة ب��النب��ات��ات والحیوان��ات والالفق��اری��ات 
والك��ائن��ات ال��دقیق��ة ش�������بك��ة مترابط��ة من التنوع 

 .الوراثي في النظم اإلیكولوجیة الزراعیة
 

+ + + + + + 

دور  ب������اء:
اإلدارة 
 البشریة

ثی����ة  1-ب����اء یرتبط وجود معظم الموارد الورا
لألغذیة والزراعة ارتباطاً وثیقاً بالنش��اط البش��ري 
شكال من  ویمكن النظر إلى العدید منھا على أنھا أ

 .الموارد الوراثیة المعدلة من جانب اإلنسان

 -): أ( +/- + - +
-): ب(
/+ 

- 

تعتم��د المح��افظ��ة على الكثیر من الموارد  2-ب��اء
الوراثیة لألغذیة والزراعة وتطورھا على التدخل 

+ - + + - - 
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البشري المستمر، ویشكل استخدامھا المستدام في 
البحوث والتطویر واإلنتاج وس���یلة ھامة لض���مان 

 .صونھا

جیم: التبادل 
وال����ت����راب���ط 
ع�����������ل�����������ى 
المس�������توى 

 الدولي

ً تب���ادل الموارد الوراثی���ة  1-جیم جرى ت���اریخی���ا
لألغذیة والزراعة على مدى فترات زمنیة طویلة 
وعلى نط��اق واس�������ع عبر المجتمع��ات والبل��دان 
المناطق، وجزء ھام من التنوع الوراثي المستخدم 
 .في األغذیة والزراعة الیوم ھو من أصول غریبة

+ - + -/+ - + 

ثمة ترابط بین البلدان فیما یتعلق بالموارد  2-جیم
الوراثیة لألغذیة والزراعة، فھي على حد س�����واء 
تق��دم بعض الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة 

 .وتتلقى البعض اآلخر منھا

+ + + + + + 

التب��ادل ال��دولي للموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة  3-جیم
والزراعة ض��روري لس��یر عمل ھذا القطاع ومن 

 .المرجح أن تزداد أھمیتھ في المستقبل

+ + + + + + 

دال: طبیع��ة 
ع����م����ل����ی����ة 

 االبتكار

ع�ادة م�ا تكون عملی�ة االبتك�ار الخ�اص��������ة  1-دال
ب��الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة والزراع��ة ت��دریجی��ة 
الط��ابع ونتیج��ة مس��������اھم��ات یق��دمھ��ا الع��دی��د من 
األش�������خ��اص المختلفین، بم��ا في ذل��ك الس�������ك��ان 
األص�������لیون والمجتمع��ات المحلی��ة والمزارعون 
والب��احثون ومربو النب��ات��ات، في أم��اكن وأوق��ات 

 .مختلفة

+ + + -/+ - - 

ال یّطور الع����دی����د من منتج����ات الموارد  2-دال
الوراثی���ة لألغ���ذی���ة والزراع���ة من مورد وراثي 
مفرد، بل بفضل مساھمات من عدة موارد وراثیة 
یة  لألغذیة والزراعة في مراحل مختلفة من عمل

 .االبتكار

0 - + -/+ - - 

یمكن أن تس�����تخدم بدورھا معظم المنتجات  3-دال
المطورة ب��اس�������تخ��دام الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة 
والزراعة لمواص�������لة البحث والتطویر، ما یجعل 
من الصعب رسم خط واضح بین مقدمي الموارد 

 .الوراثیة لألغذیة والزراعة ومتلقیھا

0 + + + + + 

یص�������ل العدید من المنتجات الزراعیة إلى  4-دال
الس������وق بش������كل یمكن معھ اس������تخدامھا كموارد 

 .بیولوجیة وكموارد وراثیة على حد سواء

0 + + -/+ + + 

ھ�������������������اء: 
المحتفظون 
ب����ال����م����وارد 
ال����وراث����ی����ة 
ل����ألغ����ذی����ة 
وال����زراع����ة 
ومس���تخدمو

 ھا

تحتفظ بالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة  1-ھاء
وتس�����تخدمھا مجموعة واس�����عة ومتنوعة جداً من 
أصحاب المصلحة. وھناك مجموعات متمیزة من 
مزودي ومس�تخدمي الموارد الوراثیة بالنس�بة إلى 
مختلف القط���اع���ات الفرعی���ة للموارد الوراثی���ة 

 .لألغذیة والزراعة
 

 ): +أ( +/- + - +
 ): +ب(

 -): أ(
 ): +ب(

ھن��اك ترابط بین أص�������ح��اب المص�������لح��ة  2-ھ��اء
المختلفین الذین یدیرون الموارد الوراثیة لألغذیة 

 .والزراعة

+ + 0 + - - 

یحتفظ القط���اع الخ���اص بق���در كبیر من  3-ھ���اء
 .الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

+ - 0 + - - 

یُحفظ قس�������م ھ���ام من الموارد الوراثی���ة  4-ھ���اء
لألغذیة والزراعة خارج موقعھا الطبیعي ویمكن 

 .الحصول علیھا ھناك

0 - + -/+ + - 

یُحفظ قس�������م ھ���ام من الموارد الوراثی���ة  5-ھ���اء
لألغ���ذی���ة والزراع���ة في موقعھ���ا الطبیعي وفي 

+ + + + + + 



CGRFA/TTLE-ABS-4/18/Report 86 

 

  

المزرع���ة وفي ظروف م���الی���ة وفنی���ة وق���انونی���ة 
 .مختلفة

واو: 
ممارس�������ات 
ت����������ب����������ادل 
ال�������م�������وارد 
ال����وراث����ی����ة 
ل����ألغ����ذی����ة 

 والزراعة

تجري عملی����ة تب����ادل الموارد الوراثی����ة  1-واو
لألغذیة والزراعة في س���یاق ممارس���ات متعارف 
علیھ���ا وبین المجموع���ات الموجودة من مق���دمي 

 .الموارد ومستخدمیھا

+ + + -/+ + + 

في البح��ث والتطویر، تح��دث عملی��ة نق��ل  2-واو
حاب  عة للمواد الوراثیة بین مختلف أص������� واس�������

 .المصلحة على امتداد سلسلة القیمة

+ - + + - - 

زاي: 
ال����م����ن����اف����ع 
الناش��ئة عن 
تخ����دام  اس�������
ال�������م�������وارد 
ال����وراث����ی����ة 
ل����ألغ����ذی����ة 

 والزراعة

مع أن المن��افع اإلجم��الی��ة الن��اش�������ئ��ة عن  1-زاي
الموارد الوراثی���ة لألغ���ذی���ة والزراع���ة مرتفع���ة 
للغایة، فمن الص�������عب عند إجراء المبادلة تقدیر 
المنافع المتوقعة من كل عینة من عینات الموارد 

 .الوراثیة لألغذیة والزراعة

-): أ( + + + 0
/+ 
 ): +ب(

 -): أ(
 ): +ب(

إن اس�������تخ��دام الموارد الوراثی��ة لألغ��ذی��ة  2-زاي
 .والزراعة قد یدّر أیضاً منافع غیر نقدیة ھامة

+ + + + + + 

قد یؤدي استخدام الموارد الوراثیة لألغذیة  3-زاي
والزراعة إلى آثار خارجیة تتجاوز بكثیر المقدم 

 .الفرد والمتلقي الفرد لتلك الموارد

+ + + + + + 

جماعات العمل الفنیة الحكومیة الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة والموارد الوراثیة سلّطت مالحظة: 
الحرجیة وفریق الخبراء المعني بالكائنات الحیة الدقیقة والالفقاریات، عند اس����تعراض الس����مات الممیزة، الض����وء على 

بعالمة زائد [+]) أو أقل (دون) ص����لة (معلّمة في الجدول الس����مات ذات الص����لة بش����كل خاص (معلّمة في الجدول أعاله 
]) بقطاعاتھا الفرعیة. وأما الس�������مات التي تعتبر محایدة بالنس�������بة إلى قطاع فرعي فھي معلمة -أعاله بعالمة ناقص [

عمل ذات صلة بشكل خاص بمجموعة فرعیة من قطاعھا  جماعة]. في حین أن السمات الممیزة التي تعتبرھا 0بصفر [
 +]./-عات) فرعیة أخرى، فھي معلمة في الجدول بعالمة زائد وناقص [الفرعي أو أقل (دون) صلة بمجموعة (جما



87 CGRFA/TTLE-ABS-4/18/Report 

 

 المرفق دال
 قائمة بالوثائق

 
 العمل وثائق

 
4/18/1-ABS-CGRFA/TTLE جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني 

4/18/2-ABS-CGRFA/TTLE "الموارد الوراثیة بش�����أن " معلومات التس�����لس�����ل الرقمیة
 لألغذیة والزراعة

4/18/3-ABS-CGRFA/TTLE  مس����ودات المذكرات التفس����یریة التي تص����ف، في س����یاق
العناص������ر الخاص������ة بالحص������ول على الموارد وتقاس������م 
فة  مات الممیزة للقطاعات الفرعیة المختل منافعھا، الس������

 للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
 

 معلومات وثائق
 

4/18/Inf.1-ABS-CGRFA/TTLE  أعض���������اء فریق الخبراء الفنیین والق���انونیین المعني
 بالحصول على الموارد وتقاسم منافعھا

4/18/Inf.2-ABS-CGRFA/TTLE  إس����ھامات األعض����اء والمراقبین بش����أن الحص����ول على
 الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا

4/18/Inf.3-ABS-CGRFA/TTLE حلقة العمل الدولیة بش������أن الحص������ول على الموارد  نتائج
 .الوراثیة الحرجیة لألغذیة والزراعة وتقاسم منافعھا 

4/18/Inf.4-ABS-CGRFA/TTLE  الحص��ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس��م
 المسح نتائج :منافعھا

4/18/Inf.5-ABS-CGRFA/TTLE معلومات  الدراس�����ة االس�����تكش�����افیة لتقص�����ي الحقائق عن
 التسلسل الرقمیة

4/18/Inf.6-ABS-CGRFA/TTLE  معلومات "التقاریر الواردة من األعضاء والمراقبین حول
بش�������أن الموارد الوراثیة لألغذیة " التس������لس�������ل الرقمیة

 والزراعة

4/18/Inf.7-ABS-CGRFA/TTLE قائمة بالوثائق 
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 أخرى وثائق
 

الموارد وتقاسم منافعھا بالنسبة إلى مختلف القطاعات عناصر لتیسیر التنفیذ المحلي للحصول على 
 الفرعیة للموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة

مجریات حلقة العمل الدولیة بش������أن الحص������ول على الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة وتقاس������م 
 منافعھا

10/18/Report-AnGR-CGRFA/WG میة تقریر الدورة العاشرة لجماعة العمل الفنیة الحكو
الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة الحیوانیة لألغذیة 

 والزراعة

2/18/Report-AqGR-CGRFA/WG  تقریر الدورة الثانیة لمجموعة العمل الفنیة الحكومیة
الدولیة المخصصة المعنیة بالموارد الوراثیة المائیة 

 لألغذیة والزراعة

5/18/Report-FGR-CGRFA/WG جماعة العمل الفنیة الحكومیة تقریر الدورة الخامسة ل
 .الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة الحرجیة

9/18/Report-PGR-CGRFA/WG  تقریر الدورة التاسعة لجماعة العمل الفنیة الحكومیة
الدولیة المعنیة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة 

 والزراعة

1/18/Report-MIGR-CGRFA/EG یق الخبراء المعني بالكائنات تقریر االجتماع األول لفر
الحیة الدقیقة والالفقاریات من الموارد الوراثیة لألغذیة 

 والزراعة


	تُعرض السمات المميزة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة التي تستدعي حلولاً مميزة للحصول عليها وتقاسم منافعها في ما يلي ضمن سبع مجموعات. والهدف من ذلك إظهار التوازن بين جميع القطاعات الفرعية للأغذية والزراعة. ولا تنطبق كل سمة بالضرورة على جميع الموارد ا...
	وهذه السمات هي سمات مميّزة لكن ليست بالضرورة فريدة من نوعها بالنسبة إلى الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. فرغم إمكانية وجود بعض السمات المشتركة المبيّنة فيما يلي بين الموارد الوراثية الأخرى والموارد الوراثية للأغذية والزراعة، إلا أنّ التمازج الخاص له...
	ولغرض هذا الجدول، تعتبر الموارد الوراثية من اللافقاريات عوامل مكافحة من اللافقاريات. وتعبر الملقحات من اللافقاريات موارد وراثية حيوانية. في حين أن اللافقاريات المائية المستخدمة في الأغذية تعتبر موارد وراثية مائية. ويمكن معالجة الموارد الوراثية من اللا...

