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 افتتاح الدورة -أوال
رباء( اخل)فريق  حلصول على املوارد وتقاسم منافعهاوالقانونيني املعين اب الفنينيقدت الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء ع   -1

قائمة اخلرباء وترد . 2021يوليو/متوز  22إىل  20املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف الفرتة من  هيئةالذي أنشأته 
 ذا التقرير.هب املرفق ألف يف
العاملية، والقيود والشواغل املتصلة  19-وانعقد هذا االجتماع بشكل افرتاضي بصفة استثنائية يف ظل جائحة كوفيد -2

بصورة افرتاضية وإقرار  الدورةذلك مشاورات عقدها مكتب اهليئة بشأن الرتتيبات اخلاصة بعقد  وأعقب. ابلصحة العامة
 .فريق اخلرباء هذه الرتتيبات من جانب أعضاء

وافق وقد رباء. اخلعادية رمسية لفريق  دورةشكل ت ةاالفرتاضي الدورةرباء أن اخلأكد فريق  ،قبل بدء مداوالتهو  -3
، وعلى تعليق أي لوائح قد تتعارض مع الشكل الدورةه وممارساته العادية لتسيري أعمال قواعدعلى تطبيق  األخري هذا

تطبيق أي إجراءات خاصة أو أساليب عمل معّدلة قد على رباء اخل. كما وافق فريق هااالفرتاضي املستخدم لغرض عقد
 .تقتضيها احلاجة لضمان كفاءة جمرايت الدورة

 رباء جبميع املشاركني.اخلرحب السيد منور مجايل )أفريقيا( مقرر الدورة الرابعة لفريق و  -4
رباء. وأشارت إىل أنه منذ عشر سنوات اخل، أبعضاء فريق Irene Hoffmann، السيدة اهليئةرحبت أمينة و  -5

جمموعة عمل فنية خمصصة معنية ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أنشأت اهليئة  ،2011 متوز/ابلضبط، يف يوليو
 بفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 2013يف وتقاسم منافعها مت استبداهلا 

حلصول املتاحة بشأن تدابري االنظر يف اخليارات رباء كان على مر السنني فعاالً يف اخل. وشددت على أن فريق اخلرباء( )فريق
. على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

التدابري  مجع ابجتاهخطوة مهمة  مثلترباء اخلاليت سيناقشها فريق  الدراسة االستقصائيةالضوء على أن مسودة  وسلطت
السمات املميزة للموارد الوراثية  تسعى للحصول علىهتدف أو  وهي تدابريحصول على املوارد وتقاسم منافعها للالقطرية 

 لألغذية والزراعة.

 واملقرر ني املشاركنيانتخاب الرئيس -اثنيا
)أورواب( كرئيسني  Nina Sæther)الشرق األدىن( والسيدة  Javad Mozafariرباء السيد اخلانتخب فريق  -6

 .)أفريقيا( مقرراً  منور اجلمايلأعيد انتخاب السيد و مشاركني. 

 اعتماد جدول األعمال -اثلثا
 ء.اب املرفقرباء جدول األعمال، على النحو الوارد يف اخلاعتمد فريق  -7
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املوارد الوراثية  الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول علىمسودة استعراض  -رابعا
لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف 

 التقليدية املرتبطة هبا
استعراض مسودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول نظر فريق اخلرباء يف الوثيقة املعنونة  -8

وارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف على امل
سودة الدراسة االستقصائية بشأن التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد مبوأحاطت علما  1،التقليدية املرتبطة هبا

وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية الوراثية لألغذية والزراعة 
عالوة على ذلك، و 3.إسهامات األعضاء بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاو 2املرتبطة هبا

 4.وعات العمل الفنية احلكومية الدوليةاجتماعات جمم بنتائجا أيضا رباء علمً اخلأحاط فريق 
 تعليقات عامة

توضح أبن  ىوأوصمفيدة. و غنية ابملعلومات وأثىن عليها ابعتبارها االستقصائية الدراسة  مبسودة فريق اخلرباءرحب  -9
وكذلك  منافعهاوتقاسم  ابحلصول على املوارد التدابري اخلاصة الذي حتلله من نوعاليف املقدمة  هذه الدراسة االستقصائية

 للحصول على مواردنوع التدابري اليت ال تتناوهلا. وأشار إىل أن قوانني بعض البلدان تتطلب، على سبيل املثال، تصاريح 
أو  تؤخذ يف االعتبارعلى الرغم من أن هذه القوانني يف كثري من األحيان ال  ةاألصلي الشعوبالتنوع البيولوجي على أراضي 

التدابري كز على تر  اأهن الدراسة االستقصائيةوضح ت". لذلك جيب أن حلصول على املوارد وتقاسم منافعهااقوانني " ال ت سمى
إىل أن هناك أيًضا جمموعة من التدابري  وتشري احملددة على هذا النحوالقطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

ومدوانت السلوك اليت قد تكون ذات صلة  ،وبروتوكوالت البحث ،واملبادئ ،التوجيهية اخلطوطمبا يف ذلك  ،األخرى
 .ال أتخذها يف االعتبار الدراسة االستقصائية أنعلى الرغم من  منافعهاوتقاسم املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على  ابحلصول

 منافعهاوتقاسم  على املوارد الفرق بني تدابري احلصول الدراسة االستقصائيةوضح تكذلك أبن   فريق اخلرباء أوصىو  -10
اليت تنفذ البلدان  منافعهاوتقاسم على املوارد وتدابري احلصول  الوراثيةاليت تنظم البلدان من خالهلا احلصول على مواردها و 

 من خالهلا تدابري االمتثال.
 تدابري احلصول وتنفيذ الوضع العاملي لسندف إىل تقييم هتال  الدراسة االستقصائيةأن  فريق اخلرباء وأشار -11

وتقاسم  على املوارد عن تدابري احلصول الساهرون على إعداد الدراسة االستقصائيةحبث فقد . منافعهاوتقاسم  املوارد على
 بلدا 47يف  منافعهاوتقاسم  على املوارد تدابري احلصول يف اخلتاميف مجيع البلدان األعضاء يف األمم املتحدة وفحصوا  منافعها

عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد "ون ناملنشور املعيف  الواردةصلة بنوع اخليارات التنظيمية  اكانت لديه
 وتقاسم منافعها ابلنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مشفوعة مبذكرات تفسريية"

                                                      
1  5/21/2-ABS-CGRFA/TTLE. 

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

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

4  5/21/Inf.4-ABS-TTLE-CGRFA 5/21؛/Inf.5-ABS-TTLE-CGRFA 5/21؛/Inf.6-ABS-TTLE-CGRFA ؛  

CGRFA-TTLE-ABS-5/21/Inf.7. 
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 بلدا 47يف املعتمدة  منافعهاوتقاسم  احلصول على املنافع تدابريال متثل و  5.(احلصول على املوارد وتقاسم منافعها عناصر)
بشكل  الدراسة االستقصائيةصف تأبن  فريق اخلرباء أوصىو البلدان.  املعتمدة يف كل تلكأبي حال من األحوال مجيع 

 .47 الـالبلدان تلك اختيار  هبا متاليت كيفية أوضح ال
مركز تبادل املعلومات عن احلصول ابملعلومات املقدمة من  الدراسة االستقصائيةقر تكذلك أبن   فريق اخلرباء أوصىو  -12

. الدراسة االستقصائيةألغراض يها وكذلك القيود املفروضة عل نفعية تلك املعلوماتوحتديد  على املوارد وتقاسم منافعها
ركز تبادل املعلومات ملوأشار كذلك إىل أن األطراف يف بروتوكول انغواي فقط هي اليت يتعني عليها إاتحة املعلومات 

 على املوارد حلصولاب فيما يتعلق والسياساتيةبشأن تدابريها التشريعية واإلدارية احلصول على املوارد وتقاسم منافعها  عن
 .منافعهاوتقاسم 

 الدراسة االستقصائيةأبن تكون استنتاجات كل عنصر من العناصر اخلمسة واستنتاجات  ءفريق اخلربا أوصىو  -13
 .توصياتأي عن تقدمي  يأوالن من أهم اخلالصات موجزمقصورة على 

 املعتمدة استعراض املراجع
أن هناك نقًصا كبريًا يف األمثلة والتحليالت  ،رئيسية كخالصة،  وأشار املراجع املعتمدةرباء يف استعراض اخلنظر فريق  -14

ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية مبراعاة ا منافعهاوتقاسم على املوارد تدابري احلصول  اليت تقوم هباحول كيفية 
عدد قليل نسبًيا  جودتفيد بو  خالصةإىل سدها. وأشار كذلك إىل  الدراسة االستقصائيةدف هتوهي فجوة  ،املرتبطة هبا

احلصول بشأن  وندرة األعمالعلى املستوى الوطين  منافعهاوتقاسم على املوارد املنشورات بشأن تشريعات احلصول  من
كانت أكرب فجوتني و . ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبافيما خيص اعلى املوارد وتقاسم منافعها 

يف احلفاظ على املوارد  منافعهاوتقاسم على املوارد ( كيفية إسهام تدابري احلصول 1الدراسات التجريبية أو األدلة حول: )مها 
حلصول ملسألة ا احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاتدابري  مراعاة يةكيفو ( 2؛ )لألغذية واملعارف التقليدية املرتبطة هباالوراثية 

 .وتقاسم منافعها واستخدامها لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا على املوارد الوراثية
على املوارد الوراثية لألغذية  املراجع املعتمدة استعراض تركيز الدراسة االستقصائيةوضح ترباء أبن اخلفريق  أوصىو  -15

املصطلحات املتفق عليها  الدراسة االستقصائيةستخدم تأبن  أوصىبداًل من املوارد الوراثية بشكل عام. كما  ،والزراعة
 أقصى حد ممكن. إىل

 : الرتتيبات املؤسسية1العنصر 
 على املوارد على أمهية التمييز بني األدوار املختلفة اليت قد تلعبها السلطات املختصة للحصول فريق اخلرباءشدد  -16

( و/أو العمل عليها صول)أي منح تصاريح احل وتقاسم منافعهااحلصول على املوارد  تدابري فقد تتوىل إدارة. افعهانموتقاسم 
(. وأشار إىل أن السلطة املختصة يف أملانيا هي مثال 5)انظر أيًضا العنصر  نيامتثال املستخدم لرصد تفتيشكنقاط 

 .مع الوكاالت القطاعية ذات الصلة وذلك بعملها" لفحص االمتثال، واحدة جامعة لكل اخلدمات حمطة" على

                                                      
عناصر لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ابلنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعيّة للموارد ، 2019منظمة األغذية والزراعة،   5

. )متاح أيًضا على CC BY-NC-SA 3.0 IGOصفحة. الرتخيص:  81روما. ]النسخة العربّية[  .مشفوعة مبذكرات تفسرييّة –الوراثيّة لألغذية والزراعة 
 (.http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdfالرابط: 

http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf
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وضع ستتم مراجعتها مرتني قبل  الدراسة االستقصائيةأن الرتتيبات املؤسسية للبلدان املذكورة يف  فريق اخلرباء شاروأ -17
وأبنه ، 2019. وأحاط علما أبن ماليزاي أصبحت طرفا يف بروتوكول انغواي يف عام الدراسة االستقصائيةمن  الصيغة النهائية

املختلفة، وليس على عاتق سلطة  احملافظاتعلى عاتق  على املوارد وتقاسم منافعها احلصولاألرجنتني تقع مسؤولية تنفيذ  يف
 .خمتصة واحدة

. الدراسة االستقصائيةأن حتليل جتارب البلدان مع الرتتيبات املؤسسية املختلفة كان خارج نطاق  فريق اخلرباء وأشار -18
جمموعات العمل مهًما وأيدت، يف هذا السياق، توصية جتميع وحتليل هذه اخلربات القطرية أمًرا  اعتربتومع ذلك، فقد 

عداد تقرير، بناًء على استبيان مت اختباره مسبًقا، يستكشف إابلنظر )يف مرحلة ما( يف الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة 
عية للموارد الوراثية لألغذية التنفيذ العملي للتدابري القطرية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها يف خمتلف القطاعات الفر 

والزراعة، هبدف حتديد اآلاثر الفعلية لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على استخدام خمتلف القطاعات الفرعية 
لعادل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وصوهنا والتقاسم ا

 6ملنافعها. واملنصف
 : احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها2العنصر 

علما مبجموعة اخليارات املتاحة للبلدان يف حتديد املواد اخلاضعة أو املستبعدة من التزامات  فريق اخلرباءأحاط  -19
احلصول على املوارد وتقاسم التزامات  تنشأأو ال  عنهاتنشأ واالستخدامات اليت  احلصول على املوارد وتقاسم منافعها،

احلصول على املوارد للمواد احملددة. وأشار إىل أن تدابري  اخلاصةستخدامات الاإلدارية اليت تنطبق على ا واإلجراءات منافعها
 .يف بعض البلدان متيز أيًضا بني املستخدمني احملليني واألجانب وتقاسم منافعها

احلصول تدابري التزامها بمن نطاق  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة استبعادبتوضيح أن  اخلرباءفريق  أوصىو  -20
ملوارد الوراثية النباتية لألغذية اب 7خاصة صكوك يكون الدافع وراءه هو وجود"الثنائية" عادة ما  على املوارد وتقاسم منافعها

 )املعاهدة( بنظامها املتعدد األطراف للحصول املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملعاهدة الدولية بشأن  :والزراعة
املوارد الوراثية  الستبعادأمثلة أخرى  ،10 اإلطارإىل  ،إن أمكن ،يضافكذلك أبن   ىوأوص. منافعهاوتقاسم  املوارد على

 .وتقاسم منافعهااحلصول على املوارد تدابري ب االلتزام لألغذية والزراعة من نطاق
مدونة السلوك الدولية اخلاصة بتنظيم أطلقت قة للكائنات الدقيقة اجملموعات البلجيكية املنسّ أن  فريق اخلرباء وأشار -21

على املستوى  أداة لدعم تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجيبصفتها  االستخدام املستدام للكائنات احلية الدقيقة واحلصول عليها
 8.امليكرويب
 : احلصول على املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها3العنصر 

 ابحلصولهلا نفس الصلة  2يف العنصر  املبينةالرتخيص  وإجراءاتأن العديد من القضااي املثارة  فريق اخلرباء أشار -22
احلصول على املوارد وتقاسم  فإن ،واستخدامها. ومع ذلكواملعارف التقليدية املرتبطة هبا لى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ع

املوارد  مثل تعريف ،قضااي إضافية يثري ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبافيما يتعلق اب منافعها
اليت جيب استخدامها  واإلجراءاتوحتديد أصحاب املعارف التقليدية  ،بطة هباالوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرت

                                                      
 .Inf.5-ABS-TTLE-CGRFA/5/21 من 30والفقرة  Inf.4-ABS-TTLE-CGRFA/5/21 من 24الفقرة   6

 .من بروتوكول انغواي 4-4انظر املادة   7

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

https://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
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علم  من خالل املوافقة املسبقة عن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا( احلصول على 1من أجل: )
 .املتفق عليها بشكل متبادللوضع الشروط و ( 2أو موافقة ومشاركة الشعوب األصلية واحمللية؛ )

الشروط وجود بعض الرتتيبات أو اآلليات احملددة للحصول على املوافقة املسبقة عن علم و إىل  فريق اخلرباء وأشار -23
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ذات الصلة.  اليت تعود إىلملعارف التقليدية فيما خيص ااملتفق عليها بشكل متبادل 

. الدراسة االستقصائيةأن استعراض تنفيذ هذه الرتتيبات أو اآلليات احملددة كان خارج نطاق  ار إىلأشفقد  ،ذلك ومع
مسألة فجوة كبرية يف حتليل كيفية معاجلة البلدان على وجه التحديد  توجد الدراسة االستقصائيةوأشار كذلك إىل أن 

إىل و  الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هباملوارد اب فيما يتعلق منافعهاوتقاسم على املوارد حلصول ا
جزئًيا  يكون مصدرهاالدراسات التجريبية ستكون ضرورية لسد هذه الفجوة. وأشار أيًضا إىل أن هذه الفجوة ميكن أن  أن

رف التقليدية لألغذية والزراعة ملعافيما يتعلق اب احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاحول  املراجع املعتمدة احتمالية نشر
هبا. وأشار إىل أن عمليات البحث  علما بسهولة واإلحاطة املراجعحتديد هذه  وابلتايل استحال ،ابللغات أو اللهجات احمللية

ملرتبطة ا التقليدية واملعارفيف قاعدة بياانت الرباءات ميكن أن تساعد يف حتديد أمثلة على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 املستخدمة يف البحث والتطوير.هبا 

 : التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة 4العنصر 
ن استخدام ع الناشئةعلما ابلطبيعة املتنوعة واملتطورة للتدابري الرامية إىل تسهيل تقاسم املنافع  فريق اخلرباء أحاط -24

يف الغالب عن بنود تقاسم املنافع، وحيثما وجدت، فغالًبا ما يكون من غري الواضح مدى متثيلها  وال ي فصح. املوارد الوراثية
على أنه  فريق اخلرباءافق و . و املوارد الوراثيةلرتتيبات تقاسم املنافع اليت يشيع استخدامها يف قطاع معني أو قطاع فرعي من 

الناشئة عن استخدام وكذلك أمثلة ملموسة لرتتيبات تقاسم املنافع  سيكون من املفيد مجع اتفاقات منوذجية لتقاسم املنافع
 لصياغةمبثابة مصدر إهلام  على اعتبار أن هذه ميكن أن تكون ،، مبا يف ذلك املوارد الوراثية لألغذية والزراعةالوراثيةملوارد ا

 منافع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.ترتيبات تقاسم املنافع يف املستقبل، مبا يف ذلك صياغة بنود منوذجية لتقاسم 
 ،الدراسة االستقصائية عن تقدمي توصيات بشأن آلية متعددة األطراف لتقاسم املنافع تنأىأبن  فريق اخلرباء أوصىو  -25

 9من بروتوكول انغواي أو أي آلية أخرى متعددة األطراف لتقاسم املنافع. 10سواء كانت آلية ميكن إنشاؤها مبوجب املادة 
من بروتوكول انغواي؛ وبدالً  10تعدد األطراف كمثال على تنفيذ املادة اململعاهدة اال ينبغي تقدمي نظام  ،عالوة على ذلكو 

فضال  من بروتوكول انغواي 10من ذلك ميكن تقدميه كمثال آللية متعددة األطراف ميكن أن تلهم إنشاء آلية مبوجب املادة 
 .هاطرائق عملعن 
عترب يملعاهدة ال املسطر حتت ااالتفاق املوحد لنقل املواد أبن توضح الدراسة االستقصائية أن  اخلرباءفريق  أوصىو  -26

االتفاق بنود تقاسم املنافع الواردة يف  ميكن أن تلهم ،ومع ذلك 10 منوذجًيا أو مدونة سلوك أو مبدأ توجيهًيا.ايبنًدا تعاقد
ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اب فيما يتعلق (قطاعات فرعية حمددةيف لتقاسم املنافع ) موحدةصياغة بنود املوحد لنقل املواد 

 .املرتبطة هبا التقليدية املعارفأو 

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

 .Inf.2-ABS-CGRFA/TTLE/5/21 من 23 اإلطار  10
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 واالمتثال الرصد: 5العنصر 
يف سياق الرصد القطرية تركز على ما يسمى بتدابري املستخدم  الدراسة االستقصائيةأن مسودة  فريق اخلرباء أشار -27

هناك  ،هذه واالمتثال. وأحاط علما أبن عددا قليال نسبيا من البلدان أدخل "نقاط التفتيش". ومن بني "نقاط التفتيش"
أن مشاركة  فريق اخلرباء وأشاربقطاع األغذية والزراعة.  بشكل وثيقعدد قليل نسبًيا من اجلهات اليت هلا صالحيات مرتبطة 

أيًضا يف حتسني االتصال بني البلدان والسماح لنقاط التفتيش ابلتحقق مما إذا  مثل هذه الكياانت ميكن أن تكون مفيدة
استخدام  فيما خيص بيان نقطة التفتيش عرب مركز تبادل املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاما أ بلغ به  كان

 م نحتكما   ،الشروط املتفق عليها بشكل متبادلاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يتوافق مع املوافقة املسبقة عن علم و 
 األصل. يف

" احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاعلى التدابري املسماة " تركز  الدراسة االستقصائيةأن  فريق اخلرباء وأشار -28
( عليها بشكل متبادللشروط املتفق لمن بروتوكول انغواي )االمتثال  18أن تدابري االمتثال اليت تندرج حتت املادة  وخلص إىل

أيًضا أن تدابري  فريق اخلرباء وأشار" هذه. احلصول على املوارد وتقاسم منافعهامل يتم تناوهلا يف كثري من األحيان يف تدابري "
 .على املستوى احمللي يف جماالت أخرى من القانون و/أو اللوائح تناوهلااالمتثال هذه ميكن 
 الدراسة االستقصائية استنتاجمتضمًنا  ،امللخص التنفيذي

ويوضح نوع  دراسة االستقصائيةالفصول املختلفة لل خالصاتالتنفيذي  املوجزأبن يعكس  فريق اخلرباء أوصى -29
فهم  إذكاءإىل أمهية  الدراسة االستقصائيةشري تأبن  أوصى. كما الدراسة االستقصائيةمن خالل  استكشفتالتدابري اليت 

 .مصطلحات خمتلفة تستخدم خمتلفة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعةقطاعات أن  على اعتبارمشرتك 
 اخلطوات التالية

استخدامها من قبل  من أجل تسهيل ،إىل أداة ملموسة الدراسة االستقصائيةأبن ت رتجم نتائج  فريق اخلرباء أوصىو  -30
عناصر احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها يتضمن لملحق بوضع  أوصىصانعي السياسات والقرارات. ولذلك 

أمثلة حمددة عن التدابري القطرية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت توّفق بني السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية 
يق ر وف احلكومية الدولية التابعة للهيئةجمموعات العمل الفنية ، لكي تنظر فيه هباوالزراعة و/أو املعارف التقليدية املرتبطة 

 منافعهاوتقاسم على املوارد ميكن أن تعتمد األداة على حتليل جتارب البلدان مع تنفيذ التدابري القطرية للحصول و . اخلرباء
 (.18لموارد الوراثية لألغذية والزراعة )انظر الفقرة ليف خمتلف القطاعات الفرعية 

ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشأن ا 11"ةعلما كذلك أبمهية "معلومات التسلسل الرقمي فريق اخلرباءوأحاط  -31
معلومات التسلسل الرقمية لـ اهليئةسار العمل املنفصل الذي أنشأته مبو  ،منافعهاوتقاسم  على املوارد أجل احلصول من
أبن  وأوصىيف املنتدايت األخرى. معلومات التسلسل الرقمية واملناقشات اجلارية حول  12،دورهتا العادية السادسة عشرة يف

بشأن املوارد معلومات التسلسل الرقمية يف إعداد وثيقة تعكس املمارسات واخلربات املشرتكة حول كيفية إنشاء  اهليئةتنظر 

                                                      
، وخيضع ملزيد من املناقشة. وهناك اعرتاف بوجود العديد من املصطلحات اليت استخدمت يف CBD COP III/16أ خذ هذا املصطلح من القرار   11

وارد الوراثية غري هذا اجملال )مبا يف ذلك، ضمن مجلة أمور، "بياانت التسلسل الوراثي"، "واملعلومات التسلسلية الوراثية"، "واملعلومات الوراثية"، "وامل
  خدام ابحملاكاة احلاسوبية" وما إىل ذلك(، وأنه يلزم مزيد من البحث بشأن املصطلح أو املصطلحات املناسبة لالستخدام.املادية"، "االست

 .Report Rev.1-CGRFA/16/17 من 86الفقرة   12
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حلكومية الدولية التابعة للهيئة لكي تنظر فيه جمموعات العمل الفنية ا ،ليها واستخدامهاواحلصول ع ،الوراثية لألغذية والزراعة
 يف دوراهتم املقبلة.يق اخلرباء ر وف

 املالحظات اخلتامية -خامسا
رباء اخلأمانة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فريق  يف كبري مسؤويل االتصال،  Dan Leskienهنأ السيد  -32

 يف دورهتا القادمة. اهليئة اليت ستستعرضها الدراسة االستقصائيةاملناقشات الثرية واملثمرة اليت ستؤدي إىل ضبط وتنقيح  على
مسودة  الساهرين على إعداداملقرر واألمانة وفريق إىل و الرئيس املشارك  الشكر إىل زميلها ةاملشارك ةالرئيس ووجهت -33

 وروحدؤوب وما حتلوا به من  عملما قاموا به من رباء على اخلعضاء فريق أل أعربت عن تقديرها اكمالدراسة االستقصائية.  
الطيبة ووضوح واستعداد لتقدمي تنازالت.
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 ألفاملرفق 
 قائمة اخلرباء

 اخلرباء
 

 أفريقيا
 

Mr Manouer DJEMALI  

Professor 

National Agronomic Institute of Tunisia 

43, avenue Charles Nicolle  

1082 Tunis-Mahrajène 

Tunisia 

Email: mdjemali@webmails.com 

Ms Sarah NAIGAGA 

Senior Legal Officer 

National Environment Management Authority 

Plot 17/19/21 Jinja Road, NEMA House 

Kampala 

Uganda 

Email: sarah.naigaga@nema.go.ug 

 

 آسيا
 

Ms Ryoko MACHIDA-HIRANO 

International Relations Section 

Department of Research Management 

Strategic Planning Headquarters 

National Agriculture and Food Research  
  Organization (NARO) 

3-1-1 Kannondai, Tsukuba 

Ibaraki 305-8517 

Japan 

Email: machidar676@affrc.go.jp 

Ms Amparo AMPIL 

Development Management Officer V 

Chief, Food, Agriculture and Fisheries  
  Policy Division 

Policy Research Service  

Department of Agriculture 

4F DA Annex Building 

Elliptical Road, Diliman 

Quezon City 1100 

The Philippines 

Email: acascolan@yahoo.com 
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 أورواب
 

Ms Marliese VON DEN DRIESCH 

Division 321 

Information and Coordination Centre  
  for Biological Diversity 

Federal Office for Agriculture and Food 

Deichmanns Aue 29 

D-53179 Bonn 

Germany 

Email: marliese.vondendriesch@ble.de 

Ms Nina SÆTHER 

Director 

Norwegian Centre for Genetic Resources 

Norwegian Institute of Bioeconomy Research  
  (NIBIO) 

Pb 115, NO-1432 

Ås 

Norway 

Email: nina.sather@nibio.no  

 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

Ms María Laura VILLAMAYOR 

Coordinadora de Propiedad Intelectual y 
Recursos Fitogenéticos 

Instituto Nacional de Semillas (INASE) 

Venezuela 162, C1095AAD 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina 

Email: mlvillamayor@inase.gob.ar 

Mr Juan Carlos GUERRERO ABAD 

Director General 

Dirección de Recursos Genéticos y 
Biotecnolgía 

Instituto Nacional de Innovación Agraria  
  del Perú 

Av. La Molina Este, No 1981, La Molina 

Lima 15026 

Perú 

Email: jguerrero@inia.gob.pe 

 

 الشرق األدىن
 

Mr Javad MOZAFARI 

Agro-biodiversity and Biotechnology 
Consultant 

61 Fenelon Drive 

North York, Ontario M3A 3K4 

Canada  

Email: jmozafar@yahoo.com 

Ms Lamis CHALAK 

Professor 

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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 أمريكا الشمالية
 

Mr Peter G. MASON 

Research Scientist 

Agriculture and Agri-Food Canada 

Ottawa Research and Development Centre 

K.W. Neatby Building, 960 Carling Avenue 

Room 1003 

Ottawa, Ontario K1A 0C6 

Canada 

Email: peter.mason@canada.ca 

Ms Priya BHANU 

Attorney Adviser 

Office of the Legal Adviser for Oceans  
  and International Environmental and  
  Scientific Affairs 

U.S. Department of State 

Harry S. Truman Building 

2201 C Street NW 

Washington, D.C. 20520 

United States of America 

Email: bhanupl@state.gov 

 

 جنوب غرب احمليط اهلادئ
 

Ms Logotonu WAQAINABETE 

Programme Leader-Genetic Resources 

Land Resources Division 

Pacific Community, Suva Regional Office 

Private Mail Bag 

Suva 

Fiji 

Email: logotonuw@spc.int 
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 ابءاملرفق 
 جدول أعمال الدورة اخلامسة لفريق اخلرباء الفنيني والقانونيني املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 الرئيس واملقررنتخاب الرئيس وانئب )نواب( ا -1
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين -2
التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية استعراض مسودة الدراسة االستقصائية بشأن  -3

 هبا رتبطةوالزراعة وتقاسم منافعها اليت تراعي السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية امل
 أية مسائل أخرى -4
اعتماد التقرير -5
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 جيماملرفق 
 قائمة الواثئق

 واثئق العمل

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/1 Rev.1 واجلدول الزمين املؤقت جدول األعمال 
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
اليت تراعي على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 

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 العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية موعة تقرير الدورة السادسة جمل
 ابملوارد الوراثية احلرجية

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.5  ابملوارد موعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية جمل الثالثةتقرير الدورة
 الوراثية املائية لألغذية والزراعة

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.6  موعة العمل الفنية احلكومية الدولية جمل احلادية عشرةتقرير الدورة
 لألغذية والزراعة احليوانيةابملوارد الوراثية املعنية 

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.7  شرة جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية اعالتقرير الدورة
 لألغذية والزراعة النباتيةابملوارد الوراثية 

CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.8 مشاركنيلمعلومات ل 
CGRFA/TTLE-ABS-5/21/Inf.9 قائمة الواثئق 

 


