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هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

الدورة اخلامسة
لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني
املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 22-20يوليو/متوز 2021

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما2021 ،

تتاح واثئق الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وتقاسم منافعها التابع للهيئة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التايل:
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/ttle-abs/ar/

األوصاف املستخدمة يف هذا املطبوع وطريقة عرض موضوعاته ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة فيما يتعلق ابلوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو فيما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها.
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أوال -افتتاح الدورة
عقدت الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها (فريق اخلرباء)
-1
الذي أنشأته هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة (اهليئة) ،يف الفرتة من  20إىل  22يوليو/متوز  .2021وترد قائمة اخلرباء
يف املرفق ألف هبذا التقرير.
وانعقد هذا االجتماع بشكل افرتاضي بصفة استثنائية يف ظل جائحة كوفيد 19-العاملية ،والقيود والشواغل املتصلة
-2
ابلصحة العامة .وأعقب ذلك مشاورات عقدها مكتب اهليئة بشأن الرتتيبات اخلاصة بعقد الدورة بصورة افرتاضية وإقرار
هذه الرتتيبات من جانب أعضاء فريق اخلرباء.
وقبل بدء مداوالته ،أكد فريق اخلرباء أن الدورة االفرتاضية تشكل دورة عادية رمسية لفريق اخلرباء .وقد وافق
-3
هذا األخري على تطبيق قواعده وممارساته العادية لتسيري أعمال الدورة ،وعلى تعليق أي لوائح قد تتعارض مع الشكل
االفرتاضي املستخدم لغرض عقدها .كما وافق فريق اخلرباء على تطبيق أي إجراءات خاصة أو أساليب عمل مع ّدلة قد
تقتضيها احلاجة لضمان كفاءة جمرايت الدورة.
-4

ورحب السيد منور مجايل (أفريقيا) مقرر الدورة الرابعة لفريق اخلرباء جبميع املشاركني.

ورحبت أمينة اهليئة ،السيدة  ،Irene Hoffmannأبعضاء فريق اخلرباء .وأشارت إىل أنه منذ عشر سنوات
-5
ابلضبط ،يف يوليو/متوز  ،2011أنشأت اهليئة جمموعة عمل فنية خمصصة معنية ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
وتقاسم منافعها مت استبداهلا يف  2013بفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
(فريق اخلرباء) .وشددت على أن فريق اخلرباء كان على مر السنني فعاالً يف النظر يف اخليارات املتاحة بشأن تدابري احلصول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
وسلطت الضوء على أن مسودة الدراسة االستقصائية اليت سيناقشها فريق اخلرباء مثلت خطوة مهمة ابجتاه مجع التدابري
القطرية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها وهي تدابري هتدف أو تسعى للحصول على السمات املميزة للموارد الوراثية
لألغذية والزراعة.

اثنيا -انتخاب الرئيسني املشاركني واملقرر
انتخب فريق اخلرباء السيد ( Javad Mozafariالشرق األدىن) والسيدة
-6
مشاركني .وأعيد انتخاب السيد منور اجلمايل (أفريقيا) مقرراً.

اثلثا -اعتماد جدول األعمال
-7

اعتمد فريق اخلرباء جدول األعمال ،على النحو الوارد يف املرفق ابء.

Nina Sæther

(أورواب) كرئيسني
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رابعا -استعراض مسودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا
نظر فريق اخلرباء يف الوثيقة املعنونة استعراض مسودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول
-8
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا 1،وأحاطت علما مبسودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا 2وإسهامات األعضاء بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 3.وعالوة على ذلك،
علما أيضا بنتائج اجتماعات جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية.
أحاط فريق اخلرباء ً

4

تعليقات عامة

رحب فريق اخلرباء مبسودة الدراسة االستقصائية وأثىن عليها ابعتبارها غنية ابملعلومات ومفيدة .وأوصى أبن توضح
-9
هذه الدراسة االستقصائية يف املقدمة النوع الذي حتلله من التدابري اخلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وكذلك
نوع التدابري اليت ال تتناوهلا .وأشار إىل أن قوانني بعض البلدان تتطلب ،على سبيل املثال ،تصاريح للحصول على موارد
التنوع البيولوجي على أراضي الشعوب األصلية على الرغم من أن هذه القوانني يف كثري من األحيان ال تؤخذ يف االعتبار أو
ال تسمى قوانني "احلصول على املوارد وتقاسم منافعها" .لذلك جيب أن توضح الدراسة االستقصائية أهنا تركز على التدابري
أيضا جمموعة من التدابري
القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها احملددة على هذا النحو وتشري إىل أن هناك ً
األخرى ،مبا يف ذلك اخلطوط التوجيهية ،واملبادئ ،وبروتوكوالت البحث ،ومدوانت السلوك اليت قد تكون ذات صلة
ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها على الرغم من أن الدراسة االستقصائية ال أتخذها يف االعتبار.
 -10وأوصى فريق اخلرباء كذلك أبن توضح الدراسة االستقصائية الفرق بني تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
واليت تنظم البلدان من خالهلا احلصول على مواردها الوراثية وتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تنفذ البلدان
من خالهلا تدابري االمتثال.
 -11وأشار فريق اخلرباء أن الدراسة االستقصائية ال هتدف إىل تقييم الوضع العاملي لسن وتنفيذ تدابري احلصول
على املوارد وتقاسم منافعها .فقد حبث الساهرون على إعداد الدراسة االستقصائية عن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم
منافعها يف مجيع البلدان األعضاء يف األمم املتحدة وفحصوا يف اخلتام تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف  47بلدا
كانت لديها صلة بنوع اخليارات التنظيمية الواردة يف املنشور املعنون "عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد

وتقاسم منافعها ابلنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مشفوعة مبذكرات تفسريية"
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(عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها) 5.وال متثل تدابري احلصول على املنافع وتقاسم منافعها املعتمدة يف  47بلدا
أبي حال من األحوال مجيع تلك املعتمدة يف كل البلدان .وأوصى فريق اخلرباء أبن تصف الدراسة االستقصائية بشكل
أوضح الكيفية اليت مت هبا اختيار تلك البلدان الـ .47
 -12وأوصى فريق اخلرباء كذلك أبن تقر الدراسة االستقصائية ابملعلومات املقدمة من مركز تبادل املعلومات عن احلصول
على املوارد وتقاسم منافعها وحتديد نفعية تلك املعلومات وكذلك القيود املفروضة عليها ألغراض الدراسة االستقصائية.
وأشار كذلك إىل أن األطراف يف بروتوكول انغواي فقط هي اليت يتعني عليها إاتحة املعلومات ملركز تبادل املعلومات
عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بشأن تدابريها التشريعية واإلدارية والسياساتية فيما يتعلق ابحلصول على املوارد
وتقاسم منافعها.
 -13وأوصى فريق اخلرباء أبن تكون استنتاجات كل عنصر من العناصر اخلمسة واستنتاجات الدراسة االستقصائية
مقصورة على موجز من أهم اخلالصات والنأي عن تقدمي أي توصيات.
استعراض املراجع املعتمدة
كبريا يف األمثلة والتحليالت
 -14نظر فريق اخلرباء يف استعراض املراجع املعتمدة وأشار ،كخالصة رئيسية ،أن هناك ً
نقصا ً
حول كيفية اليت تقوم هبا تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبراعاة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا ،وهي فجوة هتدف الدراسة االستقصائية إىل سدها .وأشار كذلك إىل خالصة تفيد بوجود عدد قليل نسبيًا
من املنشورات بشأن تشريعات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على املستوى الوطين وندرة األعمال بشأن احلصول
على املوارد وتقاسم منافعها فيما خيص املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .وكانت أكرب فجوتني
مها الدراسات التجريبية أو األدلة حول )1( :كيفية إسهام تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف احلفاظ على املوارد
الوراثية لألغذية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا؛ ( )2وكيفية مراعاة تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ملسألة احلصول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واستخدامها وتقاسم منافعها.
 -15وأوصى فريق اخلرباء أبن توضح الدراسة االستقصائية تركيز استعراض املراجع املعتمدة على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة ،بدالً من املوارد الوراثية بشكل عام .كما أوصى أبن تستخدم الدراسة االستقصائية املصطلحات املتفق عليها
إىل أقصى حد ممكن.
العنصر  :1الرتتيبات املؤسسية
 -16شدد فريق اخلرباء على أمهية التمييز بني األدوار املختلفة اليت قد تلعبها السلطات املختصة للحصول على املوارد
وتقاسم منافعها .فقد تتوىل إدارة تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها (أي منح تصاريح احلصول عليها) و/أو العمل
أيضا العنصر  .)5وأشار إىل أن السلطة املختصة يف أملانيا هي مثال
كنقاط تفتيش لرصد امتثال املستخدمني (انظر ً
على "حمطة واحدة جامعة لكل اخلدمات" لفحص االمتثال ،وذلك بعملها مع الوكاالت القطاعية ذات الصلة.

 5منظمة األغذية والزراعة ،2019 ،عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ابلنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعيّة للموارد
أيضا على
الوراثيّة لألغذية والزراعة – مشفوعة مبذكرات تفسرييّة .روما[ .النسخة العربيّة]  81صفحة .الرتخيص( .CC BY-NC-SA 3.0 IGO :متاح ً
الرابط.)http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf :
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 -17وأشار فريق اخلرباء أن الرتتيبات املؤسسية للبلدان املذكورة يف الدراسة االستقصائية ستتم مراجعتها مرتني قبل وضع
الصيغة النهائية من الدراسة االستقصائية .وأحاط علما أبن ماليزاي أصبحت طرفا يف بروتوكول انغواي يف عام  ،2019وأبنه
يف األرجنتني تقع مسؤولية تنفيذ احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق احملافظات املختلفة ،وليس على عاتق سلطة
خمتصة واحدة.
 -18وأشار فريق اخلرباء أن حتليل جتارب البلدان مع الرتتيبات املؤسسية املختلفة كان خارج نطاق الدراسة االستقصائية.
مهما وأيدت ،يف هذا السياق ،توصية جمموعات العمل
أمرا ً
ومع ذلك ،فقد اعتربت جتميع وحتليل هذه اخلربات القطرية ً
الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة ابلنظر (يف مرحلة ما) يف إعداد تقرير ،بناءً على استبيان مت اختباره مسب ًقا ،يستكشف
التنفيذ العملي للتدابري القطرية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية
والزراعة ،هبدف حتديد اآلاثر الفعلية لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على استخدام خمتلف القطاعات الفرعية
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا والتقاسم العادل
6
واملنصف ملنافعها.
العنصر  :2احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها
 -19أحاط فريق اخلرباء علما مبجموعة اخليارات املتاحة للبلدان يف حتديد املواد اخلاضعة أو املستبعدة من التزامات
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،واالستخدامات اليت تنشأ عنها أو ال تنشأ التزامات احلصول على املوارد وتقاسم
منافعها واإلجراءات اإلدارية اليت تنطبق على االستخدامات اخلاصة للمواد احملددة .وأشار إىل أن تدابري احلصول على املوارد
أيضا بني املستخدمني احملليني واألجانب.
وتقاسم منافعها يف بعض البلدان متيز ً
 -20وأوصى فريق اخلرباء بتوضيح أن استبعاد املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من نطاق التزامها بتدابري احلصول
على املوارد وتقاسم منافعها "الثنائية" عادة ما يكون الدافع وراءه هو وجود صكوك خاصة 7ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة :املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة) بنظامها املتعدد األطراف للحصول
على املوارد وتقاسم منافعها .وأوصى كذلك أبن يضاف ،إن أمكن ،إىل اإلطار  ،10أمثلة أخرى الستبعاد املوارد الوراثية
لألغذية والزراعة من نطاق االلتزام بتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
املنسقة للكائنات الدقيقة أطلقت مدونة السلوك الدولية اخلاصة بتنظيم
 -21وأشار فريق اخلرباء أن اجملموعات البلجيكية ّ
االستخدام املستدام للكائنات احلية الدقيقة واحلصول عليها بصفتها أداة لدعم تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي على املستوى
8
امليكرويب.
العنصر  :3احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها
 -22أشار فريق اخلرباء أن العديد من القضااي املثارة وإجراءات الرتخيص املبينة يف العنصر  2هلا نفس الصلة ابحلصول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واستخدامها .ومع ذلك ،فإن احلصول على املوارد وتقاسم
منافعها فيما يتعلق ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يثري قضااي إضافية ،مثل تعريف املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،وحتديد أصحاب املعارف التقليدية واإلجراءات اليت جيب استخدامها
 6الفقرة  24من  CGRFA-TTLE-ABS-5/21/Inf.4والفقرة  30من .CGRFA-TTLE-ABS-5/21/Inf.5
 7انظر املادة  4-4من بروتوكول انغواي.

https://bccm.belspo.be/projects/mosaicc 8

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Report

6

من أجل )1( :احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من خالل املوافقة املسبقة عن علم
أو موافقة ومشاركة الشعوب األصلية واحمللية؛ ( )2ولوضع الشروط املتفق عليها بشكل متبادل.
 -23وأشار فريق اخلرباء إىل وجود بعض الرتتيبات أو اآلليات احملددة للحصول على املوافقة املسبقة عن علم والشروط
املتفق عليها بشكل متبادل فيما خيص املعارف التقليدية اليت تعود إىل الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ذات الصلة.
ومع ذلك ،فقد أشار إىل أن استعراض تنفيذ هذه الرتتيبات أو اآلليات احملددة كان خارج نطاق الدراسة االستقصائية.
وأشار كذلك إىل أن الدراسة االستقصائية وجدت فجوة كبرية يف حتليل كيفية معاجلة البلدان على وجه التحديد مسألة
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها فيما يتعلق ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وإىل
أيضا إىل أن هذه الفجوة ميكن أن يكون مصدرها جزئيًا
أن الدراسات التجريبية ستكون ضرورية لسد هذه الفجوة .وأشار ً
احتمالية نشر املراجع املعتمدة حول احلصول على املوارد وتقاسم منافعها فيما يتعلق ابملعارف التقليدية لألغذية والزراعة
ابللغات أو اللهجات احمللية ،وابلتايل استحال حتديد هذه املراجع بسهولة واإلحاطة علما هبا .وأشار إىل أن عمليات البحث
يف قاعدة بياانت الرباءات ميكن أن تساعد يف حتديد أمثلة على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة
هبا املستخدمة يف البحث والتطوير.
العنصر  :4التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة
 -24أحاط فريق اخلرباء علما ابلطبيعة املتنوعة واملتطورة للتدابري الرامية إىل تسهيل تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام
املوارد الوراثية .وال يفصح يف الغالب عن بنود تقاسم املنافع ،وحيثما وجدت ،فغالبًا ما يكون من غري الواضح مدى متثيلها
لرتتيبات تقاسم املنافع اليت يشيع استخدامها يف قطاع معني أو قطاع فرعي من املوارد الوراثية .ووافق فريق اخلرباء على أنه
سيكون من املفيد مجع اتفاقات منوذجية لتقاسم املنافع وكذلك أمثلة ملموسة لرتتيبات تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام
املوارد الوراثية ،مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،على اعتبار أن هذه ميكن أن تكون مبثابة مصدر إهلام لصياغة
ترتيبات تقاسم املنافع يف املستقبل ،مبا يف ذلك صياغة بنود منوذجية لتقاسم منافع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
 -25وأوصى فريق اخلرباء أبن تنأى الدراسة االستقصائية عن تقدمي توصيات بشأن آلية متعددة األطراف لتقاسم املنافع،
سواء كانت آلية ميكن إنشاؤها مبوجب املادة  10من بروتوكول انغواي أو أي آلية أخرى متعددة األطراف لتقاسم املنافع.
وعالوة على ذلك ،ال ينبغي تقدمي نظام املعاهدة املتعدد األطراف كمثال على تنفيذ املادة  10من بروتوكول انغواي؛ وبدالً
من ذلك ميكن تقدميه كمثال آللية متعددة األطراف ميكن أن تلهم إنشاء آلية مبوجب املادة  10من بروتوكول انغواي فضال
عن طرائق عملها.
9

 -26وأوصى فريق اخلرباء أبن توضح الدراسة االستقصائية أن االتفاق املوحد لنقل املواد املسطر حتت املعاهدة ال يعترب
بندا تعاقداي منوذجيًا أو مدونة سلوك أو مبدأ توجيهيًا 10.ومع ذلك ،ميكن أن تلهم بنود تقاسم املنافع الواردة يف االتفاق
ً
املوحد لنقل املواد صياغة بنود موحدة لتقاسم املنافع (يف قطاعات فرعية حمددة) فيما يتعلق ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة
أو املعارف التقليدية املرتبطة هبا.

 9القسم  6-4و 7-4من
 10اإلطار  23من .CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.2

.CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.2
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العنصر  :5الرصد واالمتثال
 -27أشار فريق اخلرباء أن مسودة الدراسة االستقصائية تركز على ما يسمى بتدابري املستخدم القطرية يف سياق الرصد
واالمتثال .وأحاط علما أبن عددا قليال نسبيا من البلدان أدخل "نقاط التفتيش" .ومن بني "نقاط التفتيش" هذه ،هناك
عدد قليل نسبيًا من اجلهات اليت هلا صالحيات مرتبطة بشكل وثيق بقطاع األغذية والزراعة .وأشار فريق اخلرباء أن مشاركة
أيضا يف حتسني االتصال بني البلدان والسماح لنقاط التفتيش ابلتحقق مما إذا
مثل هذه الكياانت ميكن أن تكون مفيدة ً
كان ما أبلغ به مركز تبادل املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها عرب بيان نقطة التفتيش فيما خيص استخدام
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يتوافق مع املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بشكل متبادل ،كما منحت
يف األصل.
 -28وأشار فريق اخلرباء أن الدراسة االستقصائية ركزت على التدابري املسماة "احلصول على املوارد وتقاسم منافعها"
وخلص إىل أن تدابري االمتثال اليت تندرج حتت املادة  18من بروتوكول انغواي (االمتثال للشروط املتفق عليها بشكل متبادل)
أيضا أن تدابري
مل يتم تناوهلا يف كثري من األحيان يف تدابري "احلصول على املوارد وتقاسم منافعها" هذه .وأشار فريق اخلرباء ً
االمتثال هذه ميكن تناوهلا يف جماالت أخرى من القانون و/أو اللوائح على املستوى احمللي.
امللخص التنفيذي ،متضمنًا استنتاج الدراسة االستقصائية
 -29أوصى فريق اخلرباء أبن يعكس املوجز التنفيذي خالصات الفصول املختلفة للدراسة االستقصائية ويوضح نوع
التدابري اليت استكشفت من خالل الدراسة االستقصائية .كما أوصى أبن تشري الدراسة االستقصائية إىل أمهية إذكاء فهم
مشرتك على اعتبار أن قطاعات خمتلفة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تستخدم مصطلحات خمتلفة.
اخلطوات التالية
 -30وأوصى فريق اخلرباء أبن ترتجم نتائج الدراسة االستقصائية إىل أداة ملموسة ،من أجل تسهيل استخدامها من قبل
صانعي السياسات والقرارات .ولذلك أوصى بوضع ملحق لعناصر احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها يتضمن
أمثلة حمددة عن التدابري القطرية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت توفّق بني السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية
والزراعة و/أو املعارف التقليدية املرتبطة هبا ،لكي تنظر فيه جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة وفريق
اخلرباء .وميكن أن تعتمد األداة على حتليل جتارب البلدان مع تنفيذ التدابري القطرية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها
يف خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة (انظر الفقرة .)18
 -31وأحاط فريق اخلرباء علما كذلك أبمهية "معلومات التسلسل الرقمية" 11بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
من أجل احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،ومبسار العمل املنفصل الذي أنشأته اهليئة لـمعلومات التسلسل الرقمية
يف دورهتا العادية السادسة عشرة 12،واملناقشات اجلارية حول معلومات التسلسل الرقمية يف املنتدايت األخرى .وأوصى أبن
تنظر اهليئة يف إعداد وثيقة تعكس املمارسات واخلربات املشرتكة حول كيفية إنشاء معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد
 11أخذ هذا املصطلح من القرار  ،CBD COP III/16وخيضع ملزيد من املناقشة .وهناك اعرتاف بوجود العديد من املصطلحات اليت استخدمت يف
هذا اجملال (مبا يف ذلك ،ضمن مجلة أمور" ،بياانت التسلسل الوراثي"" ،واملعلومات التسلسلية الوراثية"" ،واملعلومات الوراثية"" ،واملوارد الوراثية غري
املادية"" ،االست خدام ابحملاكاة احلاسوبية" وما إىل ذلك) ،وأنه يلزم مزيد من البحث بشأن املصطلح أو املصطلحات املناسبة لالستخدام.
 12الفقرة  86من .CGRFA-16/17/Report Rev.1
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الوراثية لألغذية والزراعة ،واحلصول عليها واستخدامها ،لكي تنظر فيه جمموعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة
وفريق اخلرباء يف دوراهتم املقبلة.

خامسا -املالحظات اخلتامية
 -32هنأ السيد  ،Dan Leskienكبري مسؤويل االتصال يف أمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ،فريق اخلرباء
على املناقشات الثرية واملثمرة اليت ستؤدي إىل ضبط وتنقيح الدراسة االستقصائية اليت ستستعرضها اهليئة يف دورهتا القادمة.
 -33ووجهت الرئيسة املشاركة الشكر إىل زميلها الرئيس املشارك وإىل املقرر واألمانة وفريق الساهرين على إعداد مسودة
الدراسة االستقصائية .كما أعربت عن تقديرها ألعضاء فريق اخلرباء على ما قاموا به من عمل دؤوب وما حتلوا به من وروح
الطيبة ووضوح واستعداد لتقدمي تنازالت.

9
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اخلرباء
أفريقيا
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Ms Sarah NAIGAGA

Professor
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1082 Tunis-Mahrajène
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Tunisia
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Development Management Officer V
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Mr Juan Carlos GUERRERO ABAD
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Director General
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
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Head of Plant Production Department
Faculty of Agronomy
The Lebanese University
Head of the National Committee for
Plant Genetic Resources
Beirut
Lebanon
Email: lamis.chalak@gmail.com
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Ottawa Research and Development Centre

Office of the Legal Adviser for Oceans
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املرفق ابء
جدول أعمال الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها
-1

انتخاب الرئيس وانئب (نواب) الرئيس واملقرر
اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين
استعراض مسودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية

-4

أية مسائل أخرى
اعتماد التقرير

-2
-3

-5

والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
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املرفق جيم
قائمة الواثئق
واثئق العمل
CGRFA/TTLE-ABS-5/21/1 Rev.1

جدول األعمال املؤقت واجلدول الزمين

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/2

استعراض مسودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة
ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا
واثئق املعلومات

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.1 Rev.1

أعضاء فريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد
وتقاسم منافعها

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.2

مسودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول
على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.3

إسهامات األعضاء بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة وتقاسم منافعها

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.4

تقرير الدورة السادسة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
ابملوارد الوراثية احلرجية

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.5

تقرير الدورة الثالثة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية ابملوارد
الوراثية املائية لألغذية والزراعة

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.6

تقرير الدورة احلادية عشرة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية
املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.7

تقرير الدورة العاشرة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
ابملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.8

معلومات للمشاركني

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.9

قائمة الواثئق

