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 والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه ؛(QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي رهاأث من حد أدىن إىل للتقليل

  www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن
MY559/A 

 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 المؤقت األعمال جدول من 1-3 البند

 عشرةالسابعة الدورة العادية 
 2019 فبراير/شباط 22–18روما، 
 لفريق الخبراء الفنيين والقانونيينرابعة تقرير الدورة ال

 المعني بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها
 

 األمانة إعداد من مذكرة
 
، توجيهية غري تفسريريريريريريريريريريريريريريريية مذكرات إعداد على األخرية، دورهتا يف ،(اهليئة) والزراعة لألغذية الوراثية املوارد هيئة تفقتا  يف تبّين

 الوراثية اردللمو  الفرعية القطاعات خمتلف إىل بالنسبة منافعها وتقاسم املوارد على للحصول احمللي التنفيذ تيسري عناصر سياق
 املعنية املختلفة الفرعية للقطاعات املميِّزة السمات ،افعها(من وتقاسم املوارد على احلصولب اخلاصة عناصرال) والزراعة لألغذية
 منافعها. وتقاسم املوارد على باحلصول اخلاصة العناصر يكمنل مبا احملددة، وممارساهتا والزراعة لألغذية الوراثية باملوارد

 
 جمدًدا االجتماع إىل (اخلرباء فريق) منافعها وتقاسريريريريريريريريم املوارد على باحلصريريريريريريريريول املعين قانونيّيوال الفنيّي اخلرباء فريق اهليئة ودعت
 حسريريريريريريريريريريبما ،والزراعة لألغذية الوراثية اردللمو  الفرعية القطاعات خمتلف إىل بالنسريريريريريريريريريريبة التفسريريريريريريريريريريريية املذكرات مسريريريريريريريريريريودات لتوحيد

 الريدقيقرية احليرية الكريائنرياتبري املعين اخلرباء وفريق للهيئرية التريابعرية الريدوليرية احلكوميرية الفنيرية العمريل مجرياعريات ونقنحتري  اسريريريريريريريريريريريريريريتعر ريريريريريريريريريريريريريريتري 
 الدراسريريريريريريريريريريريرية مسريريريريريريريريريريريريودة حول تعليقات تقدمي اخلرباء فريق من اهليئة طلبت كما والزراعة. لألغذية الوراثية املوارد من والالفقاريات
 .الزراعةو  لألغذية الوراثية املوارد بشأن الرقمية" التسلسل "معلومات بشأن احلقائق لتقصي االستكشافية

 
 الوثيقة هذه يف االجتماع تقرير ويرد .2018 األول تشريريريرين/أكتوبر 31 إىل 29 من الفرتة خالل الرابعة دورت  اخلرباء فريق وعقد
 .يئةاهل في  تنظر لكي
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 الفنيين الخبراء لفريق ةرابعال الدورة

 بالحصول المعني والقانونيين

  منافعها وتقاسم مواردال على
 
 
 

 2018 األول أكتوبر/تشرين 31-29 إيطاليا، روما،
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 والزراعة لألغذية الوراثية الموارد هيئة
 

 
 
 

 الفنيين الخبراء لفريق الرابعة الدورة
 بالحصول المعني والقانونيين

 منافعها وتقاسم الموارد على
 
 
 
 
 

 2018 األول تشرين/أكتوبر 31-29 اليا،إيط روما،
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة
 2018 روما،

  



 والقانونيّي الفنيّي اخلرباء فريقل رابعةال الدورة وثائق تتاح
 منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على باحلصول املعين

 :التايل العنوان على اإلنرتنت على
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/ttle-abs/ar/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األغذية ملنظمة خاص يرأ أي عن تعرب ال مو ريريريريريوعات  عرض وطريقة املطبوع هذا يف املسريريريريريتخدمة األوصريريريريريا 
 يتعلق ما يف أو منطقة أو مدينة أو إقليم أو بلد ألي القانوين بالو ريريريريريريريريريريريريريريريع لقيتع ما يف املتحدة لألمم والزراعة

 وختومها. حدودها بتعيّي أو بسلطاهتا

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/ttle-abs/ar/
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 المحتويات بيان
 

 الفقرات
 
 3-1 الدورة افتتاح -الً أون 

 4 واملقرر الرئيس ونائب الرئيس انتخاب -ثانياً 
 5 األعمال جدول اعتماد -ثالثاً 
 11-6 والزراعة لألغذية الوراثية املوارد بشأن الرقمية" التسلسل معلومات" -رابعاً 

 17-12 تفسرييةال املذكرات مسودات توحيد -خامساً 
 18 ختامية مالحظات -سادساً 

 
 المرافق

  اخلرباء قائمة -ألف
 املريريريوارد عريريريلريريريى بريريريريريريرياحلصريريريريريريريريريريريريريريريريول املريريريعريريريين والريريريقريريريريريريريانريريريونريريرييريريريّي الريريريفريريرينريريرييريريريّي اخلريريريرباء لريريريفريريريريريريريق الريريريرابريريريعريريريريريريرية الريريريريريريريدورة أعريريريمريريريريريريريال جريريريريريريريدول -باء

 افعهامن وتقاسم
 للموارد الفرعية القطاعات خمتلف إىل بالنسريريريبة منافعها وتقاسريريريم املوارد على للحصريريريول احمللي التنفيذ لتيسريريريري عناصريريرير -جيم

 التفسريية املذكرات مبسودات مشفوعة والزراعة لألغذية الوراثية
 بالوثائق قائمة -دال
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 الدورة افتتاح -لا أو  
 
 يف اخلرباء( )فريق منافعها وتقاسم املوارد على باحلصول املعين والقانونيّي الفنيّي اءاخلرب  فريقل رابعةال الدورة عقدتان -1

 التقرير. ذاهب ألف املرفق يف اخلرباء قائمة وترد .2018 األول تشرين/أكتوبر 31 إىل 29 من الفرتة خالل روما
 
 املكتب الغذائي، واألمن الدولية الشريريري ون قسريريريم رئيس العام، املدير مسريريرياعد نائب ،ALWIN KOPŠE السريريرييد وافتتح -2

 الوراثية املوارد هيئة رئيس نائب ،FRANÇOIS PYTHOUD السريريريريريريريريريريريريريرييد سريريريريريريريريريريريريريريعادة عن نيابة االجتماع )أوروبا(، للزراعة االحتادي
 بالتحديات احلافلة بالوالية النهوض من ماعةاجل تتمكن أن يف ثقت  عن وأعرب باملشريريريريريريرياركّي ورحنب )اهليئة(. والزراعة لألغذية

 عاتقها. على لقاةامل
 
 بشريريأن الدولية العمل حلقة إىل وأشريريارت اخلرباء. فريق بأعضريرياء ،IRENE HOFFMANN السريرييدة اهليئة، أمينة ورحنبت -3

ا أتاحت واليت 2018 الثاين يناير/كانون يف عقدت اليت منافعها وتقاسريريريم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصريريريول  أسريريرياسريريريً
 خمتلف إىل بالنسريريريبة منافعها وتقاسريريريم املوارد على للحصريريريول احمللي التنفيذ تيسريريريري بعناصريريرير املتعلقة لتفسريريريرييةا املذكرات ملسريريريودات
 وتوجنهت منافعها(. وتقاسريريريريريريريريم املوارد على باحلصريريريريريريريريول اخلاصريريريريريريريرية )العناصريريريريريريريرير والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الفرعية القطاعات
 والالفقاريات الدقيقة احلية بالكائنات املعين اخلرباء وفريق للهيئة التابعة ةالدولي احلكومية الفنية العمل مجاعات إىل بالشريريريريريريريريريريريريريريكر

 على باحلصريول اخلاصرية بالعناصرير املتعلقة التفسريريية املذكرات يف إسريهامات من ُقدنم ما على والزراعة لألغذية الوراثية املوارد من
 الرقمية التسريريريريريريلسريريريريريريل معلومات يف النظر يف اخلرباء فريق ب  يضريريريريريريطلع الذي املهم الدور على وشريريريريريريدندت منافعها. وتقاسريريريريريريم املوارد

 اهليئة. فيها تنظر لكي منافعها، وتقاسم املوارد على باحلصول اخلاصة بالعناصر املتعلقة التفسريية املذكرات مسودات وتوحيد
 

 والمقرر الرئيس انتخاب -اثانيا 
 
 ELZBIETA السريريريريريريريريريريريريرييدة وانتخب ل . ارئيسريريريريريريريريريريريريريريً  )آسريريريريريريريريريريريريرييا( GURDIAL SINGH NIJAR السريريريريريريريريريريريريرييد اخلرباء فريق انتخب -4

MARTYNIUK )السيد وانتخب .للرئيس نائًبا )أوروبا MNAOUER DJEMALI (أفريقيا) .ًمقررا 

 
 األعمال جدول اعتماد -اثالثا 

 
   .باء املرفق يف الواردة بالصيغة األعمال، جدول اخلرباء فريق اعتمد -5
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 والزراعة لألغذية لوراثيةا الموارد عن الرقمية" التسلسل "معلومات -ارابعا 

 
 علًما وأخذ ، 1والزراعة لألغذية الوراثية املوارد عن "الرقمية التسلسل معلومات" املعنونة الوثيقة يف اخلرباء فريق نظر -6

 ،2زراعةوال األغذية الوراثية املوارد بشأن الرقمية" التسلسل عن"معلومات احلقائق لتقصي االستكشافية الدراسة املعنونة بالوثيقة
 .3والزراعة لألغذية الوراثية املوارد بشأن الرقمية" التسلسل "معلومات حول واملراقبّي األعضاء من الواردة والتقارير

 
 ممثلو قدنمها 4الرقمية" التسريريريريلسريريريريل "معلومات خيص ما يف الراهن الو ريريريريع عن شريريريريفهية بتقارير علًما اخلرباء فريق وأخذ -7

 البيولوجي. التنوع اتفاقية وأمانة )املعاهدة( والزراعة لألغذية النباتية الوراثية ملواردا بشأن الدولية املعاهدة أمانة
 
 اليت بالتغيريات ورحنب الرقمية التسلسل معلومات عن احلقائق لتقصي االستكشافية الدراسة إىل اخلرباء فريق وأشار -8

 احلية بالكائنات املعين اخلرباء وفريق 5الدولية احلكومية الفنية العمل مجاعات من الواردة التعليقات  ريريريريريريريريريريريريريريوء يف عليها أدخلت
 إليها أوكلتها اليت الوالية تتجاوز الدراسريريرية أن مفاده رأي عن وأعرب .6والزراعة لألغذية الوراثية املوارد من والالفقاريات الدقيقة
 إجراء بضرورة اخلرباء فريق وأوصى بل.ستقامل يف الرقمية التسلسل معلومات استخدام إىل بالنسبة بتوقعات قامت حيث اهليئة

 القطاعات خمتلف يف الرقمية التسلسل ملعلومات احلايل االستخدام بشأن الفرعية القطاعات حمدندة احلقائق لتقصي دراسات
 .عنها الناشئة املنافع وتقاسم املستدام واستخدامها الرقمية التسلسل معلومات صون على انعكاساهتا ذلك يف مبا الفرعية،

 
 اسريريريريريريتجابة إىل احلاجة عن وأعرب البحوث من اجملال هذا يشريريريريريريهدها اليت السريريريريريريريعة التطورات إىل اخلرباء فريق وأشريريريريريريار -9

 يتعلق ما يف اآلراء اختال  إىل السريريريريياق، هذا يف أشريريريريار، كما املصريريريريلحة. وأصريريريريحاب السريريريريياسريريريريات صريريريريانعي جانب من سريريريريريعة
 وسريريرياد منافعها. وتقاسريريريم املوارد على باحلصريريريول املتعلقة احلالية صريريريكو ال مبوجب الرقمية التسريريريلسريريريل ملعلومات القانوين بالو ريريريع

 آراء عن وأُعرب التجارية. غري البحوث لغرض الرقمية التسريريريريريريريريلسريريريريريريريريل معلومات إىل الوصريريريريريريريريول تقييد عدم ينبغي أن  مفاده اتفاق
 وكذلك الرقمية، التسريريريريريريريريلسريريريريريريريريل معلومات خبصريريريريريريريريوص التجارية وغري التجارية األحباث بّي التمييز ينبغي كان إذا ما حول خمتلفة
 اخلرباء بعض أعرب كما الرقمية. التسريريلسريريل معلومات اسريريتخدام لنتائج التجاري االسريريتخدام عن الناشريريئة املنافع تقاسريريم بشريريأن

 وتقاسريريريريريم املوارد على احلصريريريريريول تدابري على تفا لاال الرقمية، التسريريريريريلسريريريريريل معلومات باسريريريريريتخدام ميكن، أن  م داها خماو  عن
  العملي. والتطبيق الشفافية إىل احلاجة على الضوء اخلرباء قفري وسلنط منافعها.

                                        
 .ABS-CGRFA/TTLE-4/18/2الوثيقة   1
 .Inf.5-ABS-CGRFA/TTLE/4/18الوثيقة   2
 .Inf.6-ABS-CGRFA/TTLE/4/18يقة الوث  3
وهو  ()CBD COP 13/16) الصريريريريادر عن االجتماع الثالث عشريريريرير مل فر األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي 13/16ر اهذا املصريريريريطلح مأخوذ من القر   4

ل الذكر ال احلصريريريريرير، "بيانات التسريريريريريلسريريريريريل الوراثي" مو ريريريريريع املزيد من النقاة. ورة إقرار بتعدد املصريريريريريطلحات املسريريريريريتخدمة يف هذا اجملال )مبا فيها، على سريريريريريبي
ي مواصريريريريريريريلة النظر "ومعلومات التسريريريريريريريلسريريريريريريريل الوراثي" "واملعلومات الوراثية" "واملوارد الوراثية غري املادية" "واحملاكاة باحلاسريريريريريريريوب" وما إىل ذلك( ومن الضريريريريريريريرور 

 هذا املو وع لتحديد املصطلح أو املصطلحات املناسبة الواجب استخدامها. يف
 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18وReport-AqGR-CGRFA/WG/2/18 و Report-AnGR-CGRFA/WG/10/18الريريريريريريريريريريريريريوثريريريريريريريريريريريريريائريريريريريريريريريريريريريق   5
 .CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportو
 .Report-MIGR-CGRFA/EG/1/18الوثيقة    6
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 ينبغي أن  اخلرباء بعض ورأى الرقمية. التسريريريريلسريريريريل ومعلومات الوراثية املوارد بّي القائم الرابط على اخلرباء فريق وشريريريريدند -10
 اليت الوراثية املوارد منشريريأ بلد عن حاإلفصريريا  طلب على والزراعة لألغذية الوراثية املوارد بيانات قواعد بتشريريجيع توصريريي أن للهيئة

 وقد دائما. متاحة تكون ال قد املعلومات هذه أن إىل أشريريريريريري ولكن هبا. املتعلقة الرقمية التسريريريريريلسريريريريريل معلومات على احلصريريريريريول مت
 إن منافعها، وتقاسم املوارد على باحلصول خاصة وطنية تشريعات أي حتديد املستخدمّي على احلاالت، هذه مثل يف يتعذر،

ا الدوام على الرقمية التسريريريلسريريريل معلومات توفر ال وقد سريريريتطبق. وجدت،  ميكن لذلك، ونتيجة املنافع. تقاسريريريم لرتتيبات أسريريرياسريريريً
 املنافع. لتقاسم بديلة آليات استكشا 

 
 فإن النووي، احلمض وحتليل اجليين التسريريريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريريريل حتديد جمال يف القدرات تزايد رغم أن ، إىل اخلرباء فريق وأشريريريريريريريريريريريريريار -11

 يف السيما الباحثّي أمام هامة عوائق تشكل تزال ما التدريب وقلة الالزمة التحتية بالبنية اخلاصة واملتطلبات املباشرة يفالتكال
 نقدية، غري منافع املعاهدة، سياق يف يشمل، املنافع تقاسم أن إىل أيضا والقانونيّي الفنيّي اخلرباء فريق وأشار النامية. البلدان

 احلكومية الفنية العمل مجاعات توصريريريريريريريريريريريريريرييات مع والقانونيّي الفنيّي اخلرباء فريق واتفق املعلومات. تبادلو  القدرات بناء مثل
 البلدان السريريريريريريريريريريريرييما البلدان، جلميع للسريريريريريريريريريريريريماح املايل والدعم القدرات بناء إىل حاجة هنا  أن مفادها اليت للهيئة التابعة الدولية
 وعي مسريريريتوى رفع  ريريريرورة على كذلك اخلرباء فريق وشريريريدند منها. سريريريتفادةواال الرقمية التسريريريلسريريريل معلومات سريريريتخداماب النامية،

 األمن على احملتملة انعكاسريريريريات  ذلك يف مبا الرقمية، التسريريريريلسريريريريل معلومات مبو ريريريريوع السريريريريياسريريريريات وصريريريريانعي املصريريريريلحة أصريريريريحاب
 والتغذية. الغذائي

 
 التفسيرية المذكرات مسودات توحيد -خامساا

 
 باحلصريريول اخلاصريرية العناصريرير سريريياق يف تصريريف، اليت التفسريريريية املذكرات مسريريودات املعنونة الوثيقة يف اخلرباء فريق نظر -12
 علماً  وأخذ ،7والزراعة لألغذية الوراثية للموارد املختلفة الفرعية للقطاعات املميزة السريريريريريريريريريريريريريريمات منافعها، وتقاسريريريريريريريريريريريريريريم املوارد على

 العمل حلقة ونتائج ،8منافعها وتقاسريريريريريم والزراعة غذيةلأل الوراثية املوارد على احلصريريريريريول بشريريريريريأن واملراقبّي األعضريريريريرياء بإسريريريريريهامات
 املعنونة بالوثيقة علما اخلرباء فريق أخذ كما .9منافعها وتقاسريريريريريريريم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصريريريريريريريول بشريريريريريريريأن الدولية

 على احلصول بشأن الدولية عملال حلقة ونتائج ،10املسح منافعها:نتائج وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصول
 11.منافعها وتقاسم والزراعة لألغذية احلرجية الوراثية املوارد

 
 املوارد على باحلصريريريريول اخلاصريريريرية العناصريريريرير سريريريريياق يف تصريريريريف، اليت التفسريريريريريية املذكرات مبسريريريريودات اخلرباء فريق ورحنب -13

 ونقنحها، الوثيقة واسريريريريريريتعرض والزراعة لألغذية الوراثية للموارد املختلفة الفرعية للقطاعات املميزة السريريريريريريمات منافعها، وتقاسريريريريريريم
 أن إىل وأشريريريريريريريريريريريريريار التقرير. هبذا جيم املرفق يف الوارد النحو على والزراعة، لألغذية الوراثية للموارد املميزة السريريريريريريريريريريريريريمات ذلك يف مبا

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

 .Inf.4-ABS-CGRFA/TTLE/4/18الوثيقة   10
11  http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf  
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 على البلدان قدرة على تتوقف ة،التفسريي املذكرات ذلك يف مبا منافعها، وتقاسم املوارد على باحلصول اخلاصة العناصر فاعلية
 والقطرية اإلقليمية املكاتب على وكذلك األعضريريريرياء مجيع على النهائية الوثيقة املنظمة تعمنم بأن أوصريريريريى ولذلك، اسريريريريتخدامها.

 سريموتقا والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصريول تدابري و ريع يف املسرياعدة البلدان، طلب على بناءً  تقدم، وبأن للمنظمة
 وتنفيذها. وتكييفها منافعها

 
 وتقاسريريريريم املوارد على باحلصريريريريول اخلاصريريريرية العناصريريريرير نص يف املدرجة التفسريريريريريية املذكرات عرض على اخلرباء فريق ووافق -14

 التفسريريريريريريريريية، باملذكرات مرفقة ،جيم املرفق يف الواردة الوثيقة القادمة ادورهت يف اهليئة على تعرض أن األمانة من وطلب منافعها.
 فيها. للنظر وذلك مصدرها، إىل اإلشارة دون ولكن مظللة، إطارات يف الفرعية، القطاعات رموز ذلك يف مبا
 

 اخلاصة للعناصر منقح فهيد يف التفسريية املذكرات مسودات و ع إىل أفضت اليت العملية إبراز اخلرباء فريق واقرتح -15
 منافعها. وتقاسم املوارد على باحلصول

 
 وتقاسريريريريريريريم املوارد على باحلصريريريريريريريول اخلاصريريريريريريرية العناصريريريريريريرير فقرات من 20 للفقرة احلايل العنوان بتغيري اخلرباء فريق وأوصريريريريريريريى -16

 بّي "العالقة إىل منافعها" وتقاسريريريم املوارد على للحصريريريول املتخصريريريصريريرية الدولية والصريريريكو  ناغويا بروتوكول بّي "العالقة منافعها
 الدولية". والصكو  واالتفاقيات ناغويا بروتوكول

 
 وتقاسم والزراعة لألغذية الوراثية املوارد على احلصول لتدابري املنطقي األساس إىل إشارة بإدراج اخلرباء فريق وأوصى -17

 كما منافعها. وتقاسريريريريريم املوارد على باحلصريريريريريول اخلاصريريريريرية العناصريريريريرير من 5 الفقرة يف ،5 الفصريريريريريل يف وارد هو ما حنو على منافعها،
 منافعها. وتقاسم املوارد على باحلصول اخلاصة العناصر إىل باملختصرات ةقائم بإ افة اخلرباء فريق أوصى

 
 ختامية مالحظات -سادساا

 
 باملناقشات وأشادت االجتماع حضورهم على املشاركّي مجيع إىل بالشكر IRENE HOFFMANN السيدة توجنهت -18

 نقاة حمط أيضا ستكون الرقمية التسلسل معلومات أن إىل وأشارت . إليها التوصل مت اليت الناجحة والنتائج واملتوازنة املثمرة
 املقبلة. دورهتا يف اهليئة فيها تنظر أن قبل البيولوجي التنوع اتفاقية يف األطرا  مل فر عشر الرابع املقبل االجتماع
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 باء المرفق
 والقانونيين الفنيين الخبراء لفريق الرابعة الدورة أعمال جدول

 منافعها وتقاسم الموارد على بالحصول المعني
 
 

 واملقرر الرئيس )نواب( ونائب يسالرئ انتخاب -1
 الزمين واجلدول األعمال جدول ماداعت -2
 والزراعة لألغذية الوراثية واردامل بشأن الرقمية" التسلسل "معلومات -3
 التفسريية املذكرات مسودات وحيدت -4
 أخرى مسائل أية -5
 التقرير اعتماد -6
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  جيم المرفق
 مختلف إلى بالنسبة منافعها وتقاسم الموارد على للحصول المحلي التنفيذ لتيسير عناصر

  والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الفرعية القطاعات
 يريةالتفس المذكرات بمسودات مشفوعة
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 معلومات أساسية -1
 

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

يف معاجلة القضايا املتصلة باملوارد الوراثية  تتمتع منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( واهليئة التابعة هلا بتاريخ طويل -1
، 1983لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك احلصول عليها والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويف عام 

 طيط للهيئة يفالذي و ع إطار السياسات والتخ التعهد الدويل بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعةاعتمد م فر املنظمة 
ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وخالل السنوات التالية، تفاو ت اهليئة بشأن مزيد من القرارات اليت 

مراجعة التعهد الدويل. ونتيجة هلذه العملية، اعتمد م فر املنظمة يف عام  1994تفسر التعهد الدويل، وباشرت يف عام 
)املعاهدة الدولية(، وهي الصك الدويل التنفيذي األول  لدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةاملعاهدة ا 2001

 وامللزم قانونا للحصول على املوارد وتقاسم املنافع بالنسبة للموارد الوراثية.
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 
وهي أول اتفاقية عاملية تعاجل مسألة احلصول على املوارد وتقاسم ، 1992يف عام  اتفاقية التنوع البيولوجياعتمدت  -2

منافعها يف أهدافها وأحكامها. وتعرت  االتفاقية باحلقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية وت كد على السلطة اليت 
 تتمتع هبا احلكومات، رهناً بتشريعاهتا الوطنية، لتحديد احلصول على املوارد الوراثية.

 

 بروتوكول ناغويا
 
بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجة عن يشكل  -3

)بروتوكول ناغويا(، اتفاقاً تكميلياً التفاقية التنوع البيولوجي. وهو يوفر اإلطار  استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي
الفعال للهد  الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي، املتمثل يف التقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجة عن القانوين للتنفيذ 

استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك عن طريق احلصول على املوارد الوراثية، هبد  املسامهة يف حتقيق اهلدفّي اآلخرين 
 ع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكونات .التفاقية التنوع البيولوجي، ومها حفظ التنو 

 

 النظام الدويل
 
ملا سلم ب  م فر األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماع  العاشر، يتكون النظام الدويل للحصول  وفقاً  -4

ة مبا يف ذلك، املعاهدة على املوارد وتقاسم منافعها من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وكذلك صكو  تكميلي
 .12خطوط بون التوجيهية بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاو

  

                                        
 .10/1م فر األطرا  العاشر، القرار   12
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 السمات اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
ة املدرجة يف التنوع البيولوجي الزراعي، من املسلم على نطاق واسع بالطبيعة اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراع -5

. وقد نظر م فر األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماع  وبسماهتا املميزة ومشاكلها اليت تتطلب حلوال مميزة
 ، يف السمات املميزة للتنوع البيولوجي الزراعي لتشمل ما يلي:2000اخلامس يف عام 

 
 ري لتلبية االحتياجات البشرية األساسية لألمن الغذائي وتأمّي سبل املعيشة.إن التنوع البيولوجي  رو  )أ(

يدير املزارعون التنوع البيولوجي الزراعي؛ وتعتمد الكثري من مكونات التنوع البيولوجي الزراعي على هذا  )ب(
 البيولوجي الزراعي؛ال يتجزأ من إدارة التنوع  االتأثري البشري؛ وتشكل معرفة وثقافة السكان األصليّي جزءً 

 هنا  ترابط كبري بّي البلدان من أجل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ )ج(
بالنسبة للمحاصيل واحليوانات األليفة، فإن التنوع داخل األنواع هو على األقل بنفس أمهية التنوع بّي  )د(

 األنواع وقد توسع بشكل كبري من خالل الزراعة؛
ارة البشرية للتنوع البيولوجي الزراعي، يرتبط صون  يف نظم اإلنتاج يف اجلوهر باالستخدام بسبب درجة اإلد )هري(

 املستدام؛
 ومع ذلك، يتم حفظ الكثري من التنوع البيولوجي اآلن خارج املوقع يف بنو  اجلينات أو مواد املربّي؛ )و(
يكولوجية إلاليت تتم يف املوقع داخل النظم ا يساهم التفاعل بّي البيئة واملوارد الوراثية وممارسات اإلدارة )ز(

 13.الزراعية يف إجياد حافظة دينامية للتنوع البيولوجي الزراعي
 
، يف السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على النحو الوارد الرابعة عشرة العاديةاهليئة، يف دورهتا  نظرت -6

السمات املعلومات بشأن خصائص القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية  . وتوفر قائمة14هبذه الوثيقة امللحقيف 
وجتدر اإلشارة على أن اهليئة قد اعرتفت باحلاجة إىل مواصلة صقل قائمة السمات هذه والرتكيز على  15لألغذية والزراعة.

 االستفادة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
 

 الوراثية لألغذية والزراعةبروتوكول ناغويا واملوارد 
 
يقرن بروتوكول ناغويا صراحة، يف ديباجت ، بأمهية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي، وبالطابع اخلاص للتنوع  -7

ا م البيولوجي الزراعي، ومسات  املميزة واملشاكل اليت تتطلنب حلواًل مميزة، إ افة إىل اعتماد مجيع البلدان على بعضها يف
 يتعلنق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وطابعها اخلاص، وأمهيتها لتحقيق األمن الغذائي يف العامل، والتنمية املستدامة للزراعة

                                        
 . فر األطرا االجتماع اخلامس مل ر عندالصا 5/5من ملحق املقرر  2الفقرة   13
 .موارد الوراثية لألغذية والزراعةمجيع القطاعات الفرعية لليشمل عشرة ل دورهتا العادية السابعةلحق يف هذا امل ت اهليئةلعدن   14
ا القطاعات تفهم "القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة" و"القطاعات الفرعية" يف هذه الوثيقة، ما مل تنص على خال  ذلك، على أهن  15

( للموارد 4( للموارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة؛ )3( للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة؛ )2لزراعة؛ )( للموارد الوراثية النباتية لألغذية وا1الفرعية )
 ( للموارد الوراثية لالفقاريات لألغذية والزراعة.6( للموارد الوراثية للكائنات الدقيقة لألغذية والزراعة؛ )5الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛ )
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يف سياق احلدن من الفقر وتغرين املناخ. ويف هذا الشأن، يقرن بروتوكول ناغويا بالدور الرئيسي الذي ت دي  كلن من املعاهدة 
 واهليئة.

 
ويقتضي الربوتوكول، يف أحكام  التنفيذية، من األطرا  أن تنظر، لدى و ع وتنفيذ تشريعاهتا أو متطلباهتا  -8

التنظيمية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، يف أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص بالنسبة لألمن 
ئ األطرا  الظرو  لتعزيز وتشجيع البحوث اليت تسهم يف حفظ التنوع البيولوجي وباإل افة إىل ذلك، هتي 16الغذائي.

واستخدام  املستدام، وال سيما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مبسطة بشأن احلصول ألغراض البحوث 
  17غري التجارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة تغري النية هلذه البحوث.

 
 مينع وال. املنافع على املوارد وتقاسم احلصول جمال يف األخرى الدولية لالتفاقات واسعاً  جماالً  الربوتوكول ويرت  -9

متخصصة تتعلق  أخرى اتفاقات ذلك يف مبا وتنفيذها، الصلة ذات أخرى دولية و ع اتفاقات من في  األطرا  الربوتوكول
 ينطبق صك وحيثما. 18والربوتوكول وال تتعارض معها االتفاقية أهدا  عمتد أن شريطة املنافع، وتقاسم باحلصول على املوارد

وال يتعارض معها، فإن  والربوتوكول االتفاقية أهدا  ويتماشى مع املنافع على املوارد وتقاسم دويل متخصص يتعلق باحلصول
املشمول  باملورد الوراثي احملدد يتعلق ام يف املتخصص الصك املتعاقدة يف األطرا  املتعاقد أو يسري على الطر  ال الربوتوكول

اليت  الدولية يف املعاهدة بشكل صريح اليت يعرت  هبا الربوتوكول ويتمثل أحد الصكو . 19املتخصص وألغرا   بالصك
 على أيضا الربوتوكول ينص األخرى، الدولية الصكو  على االنفتاح إىل هذا وباإل افة. االتفاقية و عت يف انسجام مع

 الدولية واملنظمات الدولية الصكو  مبوجب املمارساتأو  الصلة ذي واجلاري املفيد للعمل" الواجب االعتبار إيالء رورة 
 .20"معها تعار ها وعدم الربوتوكول وهذا االتفاقية ألهدا  دعمها شريطة املعنية،

من  4-4املادة  على حنو ما هو مشار إلي  يف" صك دويل متخصنص للحصول وتقاسم املنافع" واملعاهدة
متعدد األطرا  للحصريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريم منافعها  وقد أنشريريريريريريريريريريأت املعاهدة نظاماً . ناغويا بروتوكول

من احملاصريريريرييل  64لتسريريريريهيل احلصريريريريول على املواد الوراثية لألغذية والزراعة خارج املواقع الطبيعية بالنسريريريريبة إىل 
 ووفقرياً . إدارة ومراقبريرية األطرا  املتعريرياقريريدة ويف اجملريريال العريريام واألعال  ألغراض البحوث والرتبيريرية والتريريدريريريب، تكون حتريريت

 من املعاهدة، يوفر احلصريريريريريريريريريريريريريريول على املوارد الوراثية النباتية اليت توجد يف طرو  املواقع الطبيعية وفقاً ( ح)3-12للمادة 
وترد هذه . لتشريريريعاتية، أو وفقا ملا حيدده اجلهاز الرئاسريريي من معايري يف حال عدم وجود مثل هذه انطو للتشريريريعات ال

. يف امللحق األول باملعاهدة، وقد وقع عليها االختيار وفقا ملعايري األمن الغذائي والرتابط 64احملاصيل واألعال  الريريريريريريريريريريريريريري 
وال تندرج مجيع املوارد الوراثية املدرجة يف النظام املتعدد األطرا  واليت يتم تبادهلا باستخدام االتفاق املوحد لنقل املواد 

،  ريريريريريمن 15اض اليت نظرت فيها املعاهدة، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف امل سريريريريريسريريريريريات املنصريريريريريوص عليها يف املادة لألغر 
وباإل ريريريافة إىل ذلك، ميكن لألطرا  املتعاقدة يف املعاهدة أن تقرر تبادل عينات املوارد . نطاق تطبيق بروتوكول ناغويا

                                        
 )ج( من بروتوكول ناغويا.8املادة   16
 )أ( من بروتوكول ناغويا.8املادة   17
 ناغويا. من بروتوكول 2-4املادة   18
 ناغويا. من بروتوكول 4-4املادة   19
 ناغويا. من بروتوكول 3-4املادة   20
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 ول، واملوارد الوراثية النباتية املوجودة يف طرو  املواقع الطبيعية، وفقاً الوراثية النباتية لألنواع غري املدرجة يف امللحق األ
. وقد أنشأت املعاهدة صندوق تقاسم املنافع كآلية لتقاسم املنافع النقدية. ألحكام وشروط االتفاق املوحد لنقل املواد

النظام املتعدد األطرا  يشريريريكل يف حد ذات  وتقر األطرا  املتعاقدة بأن تيسريريريري احلصريريريول على املوارد الوراثية النباتية يف 
 . منفعة كبرية من منافع النظام املتعدد األطرا 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportبالوثيقة  دالمن املرفق  3الفقرة  :المصدر
 

 األطرا  بأن تشجع، على النحو املناسب، إعداد وحتديث واستخدام بنود تعاقدية ويلزم بروتوكول ناغويا أيضاً  -10
منوذجية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة ومدونات السلو  الطوعية واملبادئ التوجيهية 

وجُيري م فر األطرا  العامل كاجتماع  21ما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وأفضل املمارسات و/أو املعايري يف
ًا دوريًا الستخدام البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات السلو ، واخلطوط التوجيهية لألطرا  يف بروتوكول ناغويا تقييم

 .22وأفضل املمارسات و/أو املعايري
 

تطوير عناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف 
 القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 
نظرت اهليئة، يف دورهتا العادية الرابعة عشرة، يف احلاجة إىل و ع ترتيبات للحصول على املوارد الوراثية لألغذية  -11

والزراعة وتقاسم منافعها، مع األخذ يف االعتبار للصكو  الدولية ذات الصلة. وو عت اهليئة العملية اليت أفضت إىل و ع 
صول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد لتيسري التنفيذ احمللي للحهذه العناصر 

 23.الوراثية لألغذية والزراعة )العناصر(
 

وأنشأت اهليئة فريقاً من اخلرباء الفنيّي والقانونيّي يعىن باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها )فريق اخلرباء(، يتألف  -12
 األقاليم السبعة ملنظمة األغذية والزراعة. وبناء على طلب اهليئة، قام فريق اخلرباء مبا يلي:من ممثلّي من كل إقليم من 

 
  التنسيق مبساعدة األمانة وبواسطة الوسائل اإللكرتونية حسب االقتضاء، للمساعدة يف إعداد اجتماعات

امات الواردة من األقاليم، إعداد العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة، وباالستناد إىل االسه مجاعات
 العمل الفنية احلكومية الدولية؛ مجاعاتمواد مكتوبة واقرتاح توجيهات بالنسبة إىل 

  العمل الفنية احلكومية الدولية، للمساعدة على إثراء  مجاعاتواملشاركة يف األجزاء ذات الصلة من اجتماعات
 نتائجها بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛العمل الفنية احلكومية الدولية و  مجاعاتمناقشات 

  العمل الفنية  مجاعاتعمل فنية حكومية دولية مع األمانة لتجميع نتائج  مجاعةوالعمل بعد اجتماع كل
 ، وأن حييط األقاليم التابعة هلا علماً مبشروع العناصر.يف مشروع العناصراحلكومية الدولية 

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 1-20؛ 1-19املادتان   21
 امن بروتوكول ناغوي 2-20؛ 2-19املادتان   22
 Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  40الفقرة   23
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العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة  مجاعاتعلى املوارد وتقاسم منافعها وعمل  احلصول عناصرد و ع واستن -13

ورحنبت اهليئة يف  24الصلة.للهيئة إىل مدخالت مجنعت بناء على طلب اهليئة، من احلكومات وأصحاب املصلحة ذوي 
منافعها ودعت البلدان إىل النظر فيها  بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم 2015دورهتا العادية اخلامسة عشرة املعقودة يف 

ي يشكنل أعلى جهاز رئاسي يف الفاو، . ووافق امل فر الذ25واستخدامها حبسب االقتضاء وتوفري ردود بشأن استخدامها
على ما أعربت عن  اهليئة ورحنب، خالل دورت  التاسعة والثالثّي بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ودعا األعضاء 

 26ر فيها واستخدامها حسب االقتضاء.إىل النظ

 الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اتلقطاعلمختلف امقدمة 

 املوارد الوراثية احليوانية

تشريريريريريريكل الصريريريريريريناعة احليوانية قطاًعا راسريريريريريريًخا وسريريريريريريريع النمو. وُفارس تربية احليوانات يف كافة أحناء العامل منذ 
ي دي إىل تطوير واستخدام جمموعة واسعة من السالالت يف طلن نظم إنتاج  آال  سنة، مما 10أكثر من 
كذلك، شريريريريهد قطاع تربية احليوانات تغيريات فنية كبرية يف هناية القرن الثامن عشريريريرير، مما ي دي إىل   متنوعة.

 املوارد تطوير السريالالت، وإنشرياء سريجالت للقطعان وتشريكيل مجعيات ملرحلن احليوانات. وقد دعمت تطورات هامة يف
الوراثية الكمية يف منتصف القرن العشرين اعتماد األدوات القائمة على أساس علمي لتقدير قيمة التكاثر، مثل م شر 
االختيار ويف مرحلة الحقة، أفضريريريريل تنب  خطي غري متحينز والنموذج احليواين، الذي أدنى إىل تعزيز اسريريريريتجابة االختيار 

قية. كما أن التطوير السريريريريريريريريريريع للوراثة اجلزيئية مسح باعتماد االختيار باسريريريريريريريريريتخدام وإحراز تقدم وراثي يف السريريريريريريريريريالالت الن
الوامسات. وسريرياعد تسريريلسريريل احلمض النووي يف حتديد اخللفية الوراثية للعديد من مسات اإلنتاج ومسات أخرى هامة يف 

حتليلها إىل االنتقاء اجلينومي. ويف و التغريات الفردية متعددة األشكال للنيوكليوتيد اكتشا  أنواع احليوانات. وقد أدنى 
اإلنتاج التجاري للنحوم والبيض، متن اعتماد طرق التهجّي القائمة على أسريريريريريريريريرياس علمي واالنتقاء لتحسريريريريريريريريريّي قوة اهلجّي 
من أجل تعزيز غالنت اإلنتاج احليواين ورحبيت . وقد تسريريريريريريريارعت وترية نشريريريريريريرير التقدم الوراثي، بفضريريريريريريريل اعتماد التكنولوجيا 

 سيما التلقيح االصطناعي. سل، والنولوجيات التنااحليوية وتك

وبصريريورة عامة، أدنت عمليتان رئيسريرييتان إىل تطوير السريريالالت. اعتمدت األوىل على تكييف أعداد احليوانات لظرو  
حمددة يف جمايل البيئة والرتبية  ريريريريريريريمن نظم إنتاج مكثفة وخمتلطة. وأدنى هذا األمر إىل تشريريريريريريريكنل العديد من السريريريريريريريالالت 

لية يف مجيع أحناء العامل. وأمنا العملية الثانية فقد اسريريريريريريريريريريريريتندت إىل اختيار احليوانات نظرًا لقدرهتا على تقدمي منتجات احمل
نة للتغذية واإلدارة، ممنا أفضريريريريريى إىل منو سريريريريريريع وغالنت مرتفعة. وأدنى كلن هذا إىل  حمددة ال سريريريريرييما حتت الظرو  احملسريريريريرين

 اج التجاري.تطوير سالالت دولية عالية األداء لإلنت
جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة إىل استخدام املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، غري أن مستوى وتلجأ 

تركنز وختصنص أنشطة الرتبية خيتلف إىل حدن بعيد  من القطاع، على مستوى األنواع واملستوى اإلقليمي على حدٍّ 
                                        

 .Inf.3-ABS-CGRFA/TTLE/1/14و Inf.2-ABS-CGRFA/TTLE/1/14الوثيقتان   24
 .Report-CGRFA/15/15  الوثيقةمن  22الفقرة   25
 .C 2015/REPمن الوثيقة  52الفقرة   26
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املوارد الوراثية احليوانية والرتبية مربو املاشريريريريريريريية الذين جيمعون بّي وطيفيت الرتبية سريريريريريريريواء. وبصريريريريريريريورة تقليدية، يتوىلن إدارة 
عرب انتقاء احليوانات حبيث تشريريكنل  حمليواإلنتاج يف األعداد ذاهتا من احليوانات. وميكن القيام بذلك على مسريريتوى 

توى اإلقليمي أو الوطين من خالل تشريريريريكيل اجليل التايل انطالًقا من القطعان واألسريريريريراب املتوفرة حملًيا، أو على املسريريريري
جمموعريرية تربيريرية عريرياديريرية عرب جتمعريريات تربيريرية أو مجعيريريات تسريريريريريريريريريريريريريريجيريريل القطعريريان. ويف العقود األخرية، تطونر قطريرياع تربيريرية 
متخصص جًدا بالنسبة إىل بعض أنواع املواشي ويف بعض أقاليم العامل. ويف قطاع الدواجن بصورة خاصة، مسحت 

نسريريريريريريريريبًيا لصريريريريريريريريناعة واسريريريريريريريريعة النطاق يف جمال تربية احليوانات، ومسات بيولوجية أخرى، بتعزيز  معدالت التكاثر املرتفعة
التحسريريريريريريريريريريريريريريّي الوراثي وإمداد املنتجّي بطيور ذات إمكانات وراثية عالية. وتوجد هياكل مماثلة يف قطاع اخلنازير، وإن 

 كان بدرجة أقل، كما أهنا بدأت بالظهور يف قطاع األلبان.
نوًعا فقط يف اإلنتاج احليواين، حيث أن لبعض هذه األنواع مسريريامهة صريريغرية يف إمجايل إنتاج  40يل ويتم اسريريتخدام حوا

معظم املنتجات الغذائية  -األبقار، واخلنازير، واخلرا ، واملاعز والدجاج  -األغذية. وتوفنر األنواع "اخلمسريريريريريريرية الكربى"
 قارب الربية لألنواع املدجننة ال يُذكر.احليوانية املنشأ. وأمنا يف تربية احليوانات، فإن دور األ

يف اإلنتاج  ةوخضريريريريريريريريريريع قطاع الثروة احليوانية منذ الثمانينات، إىل  ريريريريريريريريريريغوط حادة من أجل تعزيز املسريريريريريريريريريريامهات اإلمجالي
يف الطلب املتنامي على املنتجات  27الغذائي. وفثنلت القوة الدافعة هلذه الظاهرة، اليت ُتسريريريريريريريريريريريريمنى ثورة الثروة احليوانية،

، ازداد اإلنتاج 2014و 1980وانية املنشريريريريريريريريريريريريريريأ والزيادة يف اإلنتاج التجاري الكثيف يف البلدان النامية. وبّي عامي احلي
يف املائة على التوايل. وأفضريريريت ثورة الثروة احليوانية إىل حتونل كبري يف  170و 234العاملي من اللحوم واحلليب بنسريريريبة 

ملناطق االسريريريريريريتوائية وشريريريريريريب  االسريريريريريريتوائية. وتعززت هذه الزيادة يف اإلنتاج بفعل اإلنتاج احليواين من املناطق املعتدلة إىل ا
اسريريريريريريريريريريريترياد موارد وراثية خمتارة، يف حّي مل تتحسريريريريريريريريريريرين يف كثري من احلاالت السريريريريريريريريريريريالالت احمللية من خالل برامج الرتبية 

 الوطنية.
، جيب أن يرتفع 2050ار شخص عام ملي 9.1أن  من أجل توفري األغذية لريريري  28وتبّين تقديرات منظمة األغذية والزراعة

مليون طن،  470مليارات طن، كما ينبغي أن يصل اإلنتاج السنوي للحوم إىل  3اإلنتاج السنوي للحبوب إىل حوايل 
 ار االجتاهات احلالية لالستهال .يف حال استمر 

ى )مثل األليا ، والفرو ويف حّي ُتسريريريريريريتخدم احليوانات بصريريريريريريورة رئيسريريريريريريية إلنتاج األغذية وتوفري خدمات التموين األخر 
(، جتدر اإلشريريريريريريريارة إىل اخلدمات التنظيمية واإليكولوجية الداعمة األخرى اليت توفنرها يف جمموعة متنوعة من النظم  واجلرن
اإليكولوجية الزراعية )مثل إعادة تدوير املغذيات ومكافحة األعشريرياب(. كما أهنا تتنسريريم بقيم ثقافية هامة )مثل اهلوية، 

 نظم اإلنتاج الكثيفة واملختلطة. الة، والرتفي  والريا ة(، ذات األمهية اخلاصة يفوالثروة واحل

 Report-AnGR-GRFA/WGC/10/18 من املرفق باء بالوثيقة 2: الفقرة المصدر
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 املوارد الوراثية املائية

وات السريريريريريريريتّي إن تربية األحياء املائية صريريريريريريريناعة جديدة نسريريريريريريريبًيا، وقد طرأت عليها تطورات رئيسريريريريريريريية يف السريريريريريريرين
األخرية، على الرغم من وجود بعض األشريريريريريريريريريكال منها، مثل اسريريريريريريريريريتزراع مسك الشريريريريريريريريريبوط، اليت ميكن أن تعود 

يف املئة سريريريرينويًا خالل العشريريريريرين  10و 8آلال  السريريريرينّي املا ريريريريية. وتراوح معدل منو تربية األحياء املائية بّي 
ستهلكة. ويتجاوز حالًيا إنتاج الزعنفيات املستزرعة إنتاج يف املئة من الزعنفيات امل 50سنة املا ية، واليوم يتم استزراع 

حلوم األبقار يف مجيع أحناء العامل. وبينما تكتسب تربية األحياء املائية يف املناطق البحرية والساحلية أمهية متزايدة، فإن 
 ية ال يزال من املناطق الداخلية.الغالبية العظمى من اإلنتاج العاملي لألحياء املائ

تم اختاذ هنجّي متوازيّي لتلبية طلب املسريريريريريريريريريريريريتهلك وزيادة اإلمدادات الغذائية: تدجّي األنواع اجلديدة واإلدارة اجلينية وي
الفعالة، والتحسريريّي الوراثي لألنواع اليت يتم إنتاجها جتاريًا. وقد ارتفع عدد أصريرينا  األنواع املسريريجلة يف بيانات املنظمة 

. ومن بّي األنواع األكثر شريريريريريرييوًعا يف املزارع، السريريريريريريلمون، 2018يف عام  600 إىل حوايل 1950صريريريريريرينًفا يف عام  70من 
والبلطي، والشريريريريريريريريريريبوط، واحملار، والروبيان، وهي فثل ثالث جمموعات تصريريريريريريريريريرينيفية رئيسريريريريريريريريريريية: الزعنفيات، واحملاريات ثنائية 

 الصمامات، والقشريات عشريات األرجل.
ا، ولكن التطور السريريريريريريريريع يف الصريريريريريريريناعة يعتمد بشريريريريريريريكل متزايد على وال يزال التحسريريريريريريريّي الوراثي لألمسا  املدجنة حديثً 

اسريريريريتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا. وتسريريريريتخدم أنواع خمتلفة من التقنيات الوراثية لتحسريريريريّي اإلنتاج مبا 
اسريريريريريتخدام التعديل  يف ذلك الرتبية يف األحواض، والرتبية االنتقائية، والتهجّي، والتالعب بالكروموسريريريريريومات. وقد مت

اجليين بشريريريريريريريريريريريريريريكل حمدود للغاية فقط. ومبا أن تربية األحياء املائية والتحسريريريريريريريريريريريريريريّي الوراثي للموارد الوراثية املائية لألغذية 
تزال حديثة، فإن العديد من األنواع املسريريريريريريريريريريريريريريتزرعة قريبة جينًيا جًدا من أقارهبا الربينة. وبالتايل، فإن النوع  والزراعة ما

يزال يلعب دورًا هاًما يف إنتاج وتربية األحياء املائية. ويف بعض  غري املدجن وغري احملسريريرينن وراثًيا، ما الربي، أي النوع
احلاالت، قد تكون هذه األرصريريريريريريدة يف حالة حفظ سريريريريريرييئة. وبالتايل، فإن االعتماد على النوع الربني يف تربية األحياء 

 املائية يوفر حافًزا للحفاظ على هذه األنواع وموائلها.
ويشريريريريريريكل إنتاج بعض األنواع األكثر شريريريريريرييوًعا، مثل مسك السريريريريريريلمون األطلسريريريريريريي واجلمربي األبيض، أحد االسريريريريريريتثناءات 
السريريريريريريريتمرار احلاجة إىل األنواع الربينة إلنتاج تربية األحياء املائية. وبالنسريريريريريريريبة هلذه األنواع، مت القضريريريريريريرياء تقريًبا على احلاجة 

لتحسريريريريريريريريريريريريريريينات الوراثية من خالل برامج تربية وتبادل بّي املربّي التجاريّي. لإلدماج الوراثي من األقارب الربية، وتتم ا
 رتبية األحياء املائية الصناعية.وينطبق ذلك فقط على عدد صغري من األنواع اليت ختضع اآلن ل

زراعة احملسنة وراثًيا وتشكل املزارع التجارية الكبرية، أو مراكز الرتبية، املصدر الرئيسي للموارد الوراثية املائية لألغذية وال
من أجل تربية األحياء املائية هلذه األنواع. ومل تتح الفرصريريريريريريريريريريريرية لصريريريريريريريريريريريريغار املزارعّي، يف جمال تربية األحياء املائية، لتدجّي 
األنواع وحتسريينها وراثًيا، مثلما كان الو ريع على مرن آال  السرينّي يف الزراعة. وقد اعتمدت التطورات السريريعة األخرية 

، على التمويل والتكنولوجيا، والوصريريريريريول إىل املوارد الوراثية الروبيانالوراثي، وخاصريريريريرية بالنسريريريريريبة للسريريريريريلمون و يف التحسريريريريريّي 
املائية لألغذية والزراعة، وغالًبا ما يكون ذلك يف أيدي الشركات الكربى. وال تزال البنو  اجلينية للموارد الوراثية املائية 
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نو  اجلينات املمولة من القطاع العام إال لعدد قليل من األنواع األكثر شريريريريرييوًعا لألغذية والزراعة قليلة، وال تتوفر عادة ب
 يف تربية األحياء املائية.

وهنا  عدد كبري من أصحاب املصلحة يف قطاع تربية األحياء املائية على طول سلسلة اإلمداد، من التحسّي الوراثي 
حليازات الصريريريريريريريريريغرية والشريريريريريريريريريركات الكبرية. ويف حّي أن املوارد إىل الزراعة وبيع املنتجات، وهم يرتاوحون بّي أصريريريريريريريريريحاب ا

ا ألغراض أخرى مثل  الوراثية املائية لألغذية والزراعة تسريريريريريريتخدم يف املقام األول يف إنتاج األغذية، فإهنا تسريريريريريريتخدم أيضريريريريريريً
ا، مثل أمسا  إنتاج األمسا  واحليوانات األخرى ليتم إطالقها يف املياه الطبيعية أو املعدلة من أجل حتسريريريريريريريريريريريريّي أرصريريريريريريريريريريريريدهت

 رتفيهية، واستزراع أمسا  الزينة.الطعم لكل من مصايد األمسا  التجارية وال

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  2الفقرة المصدر: 
 

 احلرجيةاملوارد الوراثية 

جي. وقد أطهرت إنن السريريريريريريريريتكشريريريريريريريريا  مواد التكاثر احلرجي وتقييمها وحركتها تاريخ عريق يف القطاع احلر 
أوىل التجارب على املصريريريريريادر وجود "أعراق جغرافية"  ريريريريريمن أنواع االشريريريريريجار وبيننت أيضريريريريريا أنن للمصريريريريريدر 
األسريريريريريرياسريريريريريريي للبذور تأثري كبري على اسريريريريريريتمرارية جهود زراعة األشريريريريريريجار وأدائها. وقد مت و ريريريريريريع العديد من 

ختبار أداء املادة الوراثية لألشريريريريريريريريجار من التجارب الدولية على املصريريريريريريريريادر بالنسريريريريريريريريبة إىل الكثري من أنواع األشريريريريريريريريجار ال
بلدان/أقاليم خمتلفة. وبالتايل، كان لنتائج التجارب على املصريريريريريريريادر هذه تأثري كبري على الطلب على بعض مصريريريريريريريادر 
البذور مقارنة مبصريريريريريريريريريريريريريريادر أخرى وكانت السريريريريريريريريريريريريريريبب يف العديد من عمليات نقل املادة الوراثية بّي البلدان واألقاليم. 

لى املصريريدر أيضريريا حوافز لصريريون املوارد الوراثية احلرجية. ولكن االختبارات اخلاصريرية باملصريريادر غري وأعطت التجارب ع
 مكتملة بالنسبة إىل مجيع األنواع والبلدان.

ويتمثل أحد أوج  االسريريريريريتخدام الرئيسريريريريريية للموارد الوراثية احلرجية يف اسريريريريريتخدامها املباشريريريريرير كمادة للتكاثر )على شريريريريريكل 
جزاء أخرى من الشريريريريريريريريجرة املسريريريريريريريريتخدمة لإلكثار( لغرض التشريريريريريريريريجري أو التحريج أو إنشريريريريريريريرياء نظم بذور وأجزاء مقطوعة وأ

للحراجة الزراعية. ويرتاوح إىل حد كبري مدى اسريريتخدام املوارد الوراثية احلرجية يف برامج االسريريتكشريريا  والرتبية املنهجية 
سريرينة من اآلن بالنسريريبة إىل  50قبل بّي خمتلف أنواع األشريريجار. وقد بدأت عمليات االسريريتكشريريا  والتحسريريّي املنهجي 

نط  عدد من أنواع األشريريريريريجار السريريريريريريعة النمو املسريريريريريتخدمة يف حراجة املسريريريريرياحات املزروعة )مثل أشريريريريريجار الصريريريريرينوبر والسريريريريرين
واألوكالبتوس( يف الزراعات الصريريريريناعية والصريريريريغرية. وكانت جهود االسريريريريتكشريريريريا  والتقييم قد بدأت بالنسريريريريبة إىل جمموعة 

وإن كانت برامج التحسريريّي املنهجي  ،سريرينة من اآلن 200يف املناطق املعتدلة والشريريمالية قبل خمتلفة من أنواع األشريريجار 
بقدر أكرب قد انطلقت خالل القرن العشريريريريريريريريرين. وم خرًا، بدأت تربية األشريريريريريريريريجار تشريريريريريريريريمل جمموعة واسريريريريريريريريعة من تقنيات 

ات.التكنولوجيا األحيائية مبا   يف ذلك الرتبية مبساعدة وامسم
لبية العظمى من أنواع األشريريريريجار األخرى، فال تزال جهود التحسريريريريّي حمدودة وتقتصريريريرير يف معظمها أما بالنسريريريريبة إىل الغا

على التجارب على املصريريريادر واختيار جمموعات البذور. وباإلمجال، تعاين تربية األشريريريجار يف الغابات من قيود بسريريريبب 
واع ال تزال  ريريريريريريريريريريمن األجيال األوىل من طول الفرتات الفاصريريريريريريريريريريلة بّي اجليل واآلخر ودورات تربيتها حبيث أنن معظم األن

التحسريريريريّي الوراثي. غري أنن املكاسريريريريب الوراثية قد تكون ملحوطة لكون أنواع األشريريريريجار احلرجية غري مسريريريريتأنسريريريرية وتتميز 
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بدرجات عالية من التنوع الوراثي، مما يتيح الفرصريريريريريريرية لتكثيف عملية االنتقاء. وتسريريريريريريريجل بعض األنواع مثل األوكالبتوس 
نط وبعض أنواع الصنوبر تقدًما سريًعا نسبًيا بسبب قصر الفرتات الفاصلة بّي اجليل واآلخر )أقلن من االستوائي والسن 

عشريرير سريرينوات عادة( وتقنيات االنتقاء املبكر. وقد تكون األحجام الفعلية جملموعات جينات أنواع األشريريجار يف برامج 
سريريّي، قد يكون باإلمكان احلصريريول على مواد التكاثر ألنواع الرتبية كبرية ومشريريتتة للغاية يف الغالب. وتبًعا ملسريريتوى التح

يزال جتميع البذور من اجملموعات الربينة والطبيعية ألغراض  األشجار احلرجية من مصادر منونعة. فعلى سبيل املثال، ال
م إدارة حدائق اإلكثار املكثنف يف املسريريريريريريريريرياحات املزروعة أو إلعادة جتديد الغابات أمرًا شريريريريريريريريريائًعا. وإ ريريريريريريريريريافة إىل ذلك، تت

البذور، وهي مرافق خاصة مرتبطة بربامج الرتبية املنظنمة، إلنتاج البذور حتديًدا. واملادة الوراثية اليت يتم إنتاجها يف هذه 
احلدائق ختضريريريريريريريريريع عادة لالختبار واالنتقاء بواسريريريريريريريريريطة جتارب عرب مواقع وطرو  مناخية خمتلفة وباإلمكان إعدادها على 

م مسات جتارية حمددة كحجم اخلشريريريب أو الغلة من اللنب أو الغلة من الكتلة األحيائية أو الزيوت النحو األمثل مبا يالئ
الورقية. وغالًبا ما تتوىل شريريريريريركات كربى أو وكاالت حكومية إدارة احلا ريريريريرينات الكربى إلنتاج شريريريريريتالت األشريريريريريجار و/أو 

ات احمللية وهي غالًبا ما تشريريريريريريريكل املصريريريريريريريدر قطع األشريريريريريريريجار، يف حّي أنن احلا ريريريريريريرينات الصريريريريريريريغرية يديرها املزارعون واجملتمع
 جد فيها حراجة لألغراض التجارية.الرئيسي لشتالت األشجار يف املناطق الريفية، خاصة املناطق اليت ال تو 

وقد متن تطوير بعض جمموعات املوارد الوراثية احلرجية خارج موقعها ألغراض الصريريريريون واألحباث وتديرها عادة م سريريريريسريريريريات 
عامة. ويف مقابل التاريخ احلافل حلركة املوارد الوراثية احلرجية حول العامل والنسريريريريريريريريريريريبة العالية من مواد  حبوث عامة أو شريريريريريريريريريريريب 

يتعلق مبشاركتها يف تبادل  ما التكاثر احلرجي الغريبة املستخدمة للزرع والتحريج، هنا  اختالفات ملحوطة بّي األنواع يف
رها خارج نطاقات توزيعها الطبيعية. فعلى سريريريريبيل املثال، جرى نقل عدد املادة الوراثية على املسريريريريتوى الدويل ومدى انتشريريريريا

نط والصريريريريرينوبر واألوكالبتوس بشريريريريريكل مكثنف يف خمتلف أحناء العامل  من األنواع املخصريريريريريصريريريريرية للزرع السريريريريريريعة النمو مثل السريريريريرين
االسريريريريريريريريريريتوائية املخصريريريريريريريريريريصريريريريريريريريريرية وباتت تُزرع اآلن بعيًدا عن نطاقات توزيعها الطبيعية. وكذلك األمر، تتم زراعة بعض األنواع 

ا مسريريتقدمة يف العديد من للخشريريب والعالية القيمة مثل شريريجرة املاهوغاين واألرز اإلسريريباين وشريريجر السريرياج باعتبارها أشريريجارً 
 البلدان.

ومع أنن تبادل بعض األنواع كتلك املسريريريريريريريتخدمة يف الزراعة احلرجية قد حصريريريريريريريل رمبا على نطاق أ ريريريريريريرييق، إال أنن توزيعها 
بعد من نطاقاهتا األصريريريريريريريريريريريريريريلية قد أدى دورًا هاًما يف تطونر هذا القطاع. غري أنن تبادل املادة الوراثية على البلدان إىل أ

بالنسبة إىل العديد من األنواع كان حمدوًدا حىت اآلن وهو حيدث بشكل رئيسي على املستوى اإلقليمي أو بّي البلدان 
ا أنواع خم الغابات  تلفة إىل حد كبري  ريريريريريريريريريريريمن موائلها الطبيعية يفاليت لديها نفس األحوال املناخية. وُتسريريريريريريريريريريريتخدم أيضريريريريريريريريريريريً

 ط، مثاًل ألغراض البحوث احملددة.األصلية ويقتصر تبادهلا على حاالت معينة فق
وجتدر اإلشريريريريريريريريريريريريريريارة يف مجيع هذه احلاالت إىل أنن مالحظة أي قيمة اقتصريريريريريريريريريريريريريريادية يتطلنب بعض الوقت. وخالًفا ملعظم 

 جار لسريريريريرينوات عديدة قبل حصريريريريرياد رارها على شريريريريريكل غذاء أو أليا . وغالًبا مااحملاصريريريريرييل الزراعية، ينبغي زراعة األشريريريريري
ن سريريريريريلع إىل ارتباطها بسريريريريريالمة الغابات وغريها م يكون من الصريريريريريعب حتديد الفوائد االقتصريريريريريادية لنقل املواد الوراثية نظراً 

 اإليكولوجي. وخدمات النظام
 وتشمل السمات املمينزة للموارد الوراثية احلرجية ما يلي:

 
 .غالًبا ما تكون املوارد الوراثية احلرجية من األنواع واجملموعات غري املستأنسة 
 األنواع احلرجية مبفردها )وإن كان ببطء( وال تعر  حدوًدا هلا. رهتاج 
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  هنريا  ترياريخ حريافريل بشريريريريريريريريريريريريريريريأن انتقريال األنواع حول خمتلف أحنرياء العريامل. يعتمريد العريديريد من برامج الزرع على
 وسواها(. Gmelinaو Eucalyptusو Pinus األنواع الغريبة )مثل

  العديد من املنافع الناشريريريريريريئة عن الغابات هي من فئة "خدمات النظام اإليكولوجي" ومن الصريريريريريريعب حتديد
قيمتها. وخالًفا حملاصريريريريريريريريريريرييل اإلنتاج، من الصريريريريريريريريريريريعب حتديد قيمة نقدية ملا قد ينتج عن برنامج ما للرتبية أو 

 االسرتداد.
 سريريريريريريريرينوات  10شريريريريريريريريجار إال بعد عقود من الزمن. وترتاوح فرتات الرتبية الفاصريريريريريريريريلة بّي ال تتجلى منافع تربية األ

سنة. ويستغرق برنامج تربية األشجار يف الغابات  40سنوات و 8سنة فيما قد يرتاوح سنن املزارع بّي  15و
قلن من ذلك سنة لكي تتجلى أي قيمة اقتصادية فعلية نتيجة نقل املواد )قد تكون الفرتة أ 35املعتدلة قرابة 

 إذا أمكن بيع البذور لقاء قيمة أعلى، غري أنن املنفعة االقتصادية غري موثنقة بالكامل(.
  خالًفا للمحاصريريريريريريريريريريريريريرييل الزراعية، ال تنتج الغابة عادة حمصريريريريريريريريريريريريريريوالً جديًدا كل عام لكن هنا  عدد متزايد من

ذور واملواد الورقية( اليت من املنتجات احلرجية العالية القيمة من غري األخشريريريريريريريريريريريريريرياب )مبا يف ذلك الثمار والب
 شأهنا أن تساهم يف حتقيق األمن الغذائي.

  ر احلاجة إىل املادة الوراثية الغريبة. وينبغي النظر يف اجلوانب تعدن مقاومة األمراض مسة رئيسريريريريية غالًبا ما تفسريريريرين
 التالية:

 
o حماصريرييل منها يف  قد تكون أحيانًا املنافع بكل بسريرياطة إنشريرياء غابة سريريليمة من دون وجود خطط جلين

 بعض احلاالت؛ 
o  وغالًبا ما يكون مصريريريدر املرض الذي هنا  سريريريعي ملقاومت  من خالل برامج الرتبية املنطقة نفسريريريها اليت

 توجد فيها املادة الوراثية )أي أنن مصدر املشكلة هو نفس  مصدر املقاومة(.
 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  1الفقرة المصدر: 

 
 املوارد الوراثية النباتية

آال   10جرى اسريريريريريريريريريريريريريريتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا منذ بدايات الزراعة، أي قبل 
سريريريريريريرينة. فقد دأب املزارعون ومجاعات املزارعّي على زراعة البذور ومواد اإلكثار اخلضريريريريريريريرية وانتقائها وتبادهلا، 

لطبيعي واملصريريريريريريريريريريريريريريطنع إىل تريريدجّي األنواع النبريرياتيريرية وتكييفهريريا مع االحتيريرياجريريات كمريريا أدى مزيج من االنتقريرياء ا
املتبدلة للزراعة ولالسريريريريريريريريريتهال . وقد أفضريريريريريريريريريت اهلجرة والتجارة واالسريريريريريريريريريتعمار إىل نشريريريريريريريريرير العديد من األنواع خارج مناطق 

وردون املتخصريريصريريون نشريريأهتا، األمر الذي حفز املزيد من الضريريغوط االنتقائية. ومنذ منتصريريف القرن التاسريريع عشريرير، قام امل
بالبذور، وتالهم أخصريريريريريريريائيو تربية النبات والتكنولوجيا احليوية، بو ريريريريريريريع وسريريريريريريريائل متقدمة من أجل اختيار املوارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة على مسريريريريتوى النمط الظاهري والنمط الوراثي واملسريريريريتوى اجلزيئي، إمعاناً يف تشريريريريكيل احملاصريريريرييل 

 .متقدمة، وإنتاج وتوريد املنتجات الزراعية واألنواع املستنبتة ذات السمات املميزة واملسامهة يف نظم زراعية
ويتم صريريريريريريريريريون املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف موقعها الطبيعي ويف املزارع ويف خارج موقعها الطبيعي على حد 

تات، نسبة كبرية من التنوع الوراثي للمحاصيل. سواء. وتضم حقول املزارعّي وجمموعات التكاثر ألخصائيي تربية النبا
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وحُيتفظ بالعديد من األقارب الربية للمحاصريرييل اليوم  ريريمن مناطق حممية أو  ريريمن نظم إيكولوجية زراعية. وباإل ريريافة 
إىل ذلك، فإن نسريريريريريريريريريريريريريريبًة كبرية من التنوع املوجود أصريريريريريريريريريريريريريرياًل يف املوقع الطبيعي قد مجعت وخزننت يف مرافق خارج املوقع. 

ت عملية تكوين تلك اجملموعات )بنو  اجلينات( من قبل مرحل النباتات والبحوث ذات الصلة، ختونفاً من خسارة وبدأ
التنوع الوراثي، يف هناية القرن التاسريريريريريريع عشريريريريريرير، وحتتفظ هبا عامة بنو  اجلينات على املسريريريريريريتوى الوطين، ومراكز البحوث 

مراكز اجلماعة االسريريريريريريريريريريريريتشريريريريريريريريريريريريارية للبحوث الزراعية الدولية.  الدولية، مع خضريريريريريريريريريريريريوع بعض اجملموعات األكثر أمهية إلدارة
ماليّي عينة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خمزنة خارج مواقعها الطبيعية،  7وبشريريريريريكل عام، يقدنر أن حوايل 

ينات التابعة وميكن االعتبار أن تلك اجملموعات ت دي دوراً هاماً يف سريريريريريريريريريريريريريريري عمل القطاع. وبغض النظر عن بنو  اجل
للقطاع العام، يتم االحتفاظ باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع كذلك يف جمموعات التكاثر التابعة 
لطائفة متنوعة من الكيانات مبا فيها األفراد واجلامعات والشريريريريريريريريريركات خاصريريريريريريريريرية. ولكن حجم تلك اجملموعات اخلاصريريريريريريريريرية 

 .اجلائز للمواد الوراثية املخزننة أن تتاح للعموم جمهول بوج  عام، كما أن  ليس من
إن القطاع الذي يسريريريريريريريريريريريريريريتعّي باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات اإلكثار متنوع للغاية أما تنظيم  فريتبط 

سريريريريتهدفة. أما الشريريريريركات ارتباطاً وثيقاً بأنواع احملاصريريريرييل اليت تتم تربيتها وباملنطقة اجلغرافية وبنوع جمموعة املسريريريريتخدمّي امل
الكربى اخلاصريريريريرية فتزداد هيمنتها على سريريريريريوق البذور التجارية بالنسريريريريريبة إىل بعض احملاصريريريريرييل الرئيسريريريريريية وعالية القيمة، مثل 
الذرة واخلضروات الرئيسية. وتستمر شركات الرتبية املتوسطة والصغرية يف العمل  من األسواق الصغرية للبذور، يف ما 

، مثل القمح والشريريريريوفان على سريريريريبيل ذبية جتارياً مثل بعض احملاصريريريرييل األسريريريرياسريريريريية ذاتية التلقيحخيص احملاصريريريرييل األقل جا
زالت م سريريسريريات القطاع العام على املسريريتويّي الوطين والدويل ت دي دوراً رئيسريريياً وهاماً يف تربية وتنمية تنوع  . ومااملثال

كسريريريريريريريريريريريريريريافا واألرز والذرة الرفيعة واحلمص والفول مثل ال حتظى خبدمة كافية من قبل القطاع اخلاص، احملاصريريريريريريريريريريريريريرييل اليت ال
وكذلك احملاصريريريريريريرييل اليت تزرع يف بيئات هامشريريريريريريريية، أو من قبل مزارعّي يفتقرون إىل املوارد  السريريريريريريريوداين والقمح والشريريريريريريريعري،

لوبياء والسريريريلة اهلندية لصريريرياحلة لألكل والبوفيات الوال البطاطا احللوةاليام و مثل  ،ويصريريريعب على القطاع التجاري بلوغهم
وعلى مسريريريريريريريتوى حبوث الرتبية، مبا يف ذلك البحوث األسريريريريريريرياسريريريريريريريية فضريريريريريريريالً عن مرحلة ما قبل األفريقي.  الدخن والدخنو 

التكاثر، تعترب شريريريريريريريريركات التكنولوجيا احليوية الكبرية والصريريريريريريريريغرية معاً، واليت تكون مدجمة أحياناً مع تربية النباتات وإنتاج 
. أما املسريريريريريريريريتخدمون اآلخرون للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة البذور، واجلامعات من اجلهات الفاعلة الرئيسريريريريريريريريية

فيشريريريريريريريملون مجاعات املزارعّي ومنظمات اجملتمع املدين اليت تدعمها. فهم قد يسريريريريريريريامهون يف إعادة إدخال املوارد الوراثية 
بالرتبية التشريريريرياركية للنبات أو األنشريريريريطة النباتية لألغذية والزراعة من بنو  اجلينات إىل النظم الزراعية الذي يقرتن أحياناً 

 .املدرنبّي التشاركية النتقاء األنواع اليت يضطلع هبا كل من املزارعّي واملربّي
وميكن اسريريريريريريريتخدام أنواع خمتلفة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف تربية النباتات وتطوير املسريريريريريريريتنبتات. وعادة 

تنبتة اجلديدة على اسريريريريريريريريريريريريريريتخدام املواد الوراثية املتقدمة مبا أن االرتقاء مبواد أقل تقدماً إىل يقوم تطوير األنواع املسريريريريريريريريريريريريريري ما
مستويات األداء نفسها يتطلب تكلفًة ووقتاً. ولكن جيوز استخدام األنواع املستنبتة القدمية واألنواع األصلية واألقارب 

اإلكثار. وجيوز كذلك اسريريريريريريريريتخدام التنوع الوراثي الربية للمحاصريريريريريريريرييل، من أجل اإلتيان خبصريريريريريريريريائص حمددة يف جمموعات 
املوجود يف السريريريالالت األصريريريلية واألنواع املسريريريتنبتة التقليدية من أجل أنشريريريطة توسريريرييع القاعدة، ومن أجل تطوير األنواع 

 .املتكيفة مع الظرو  البيئية الصعبة ونظم اإلنتاج قليلة املدخالت
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نطاق واسريريع عرب أحناء العامل، وقد  على مر التاريخ، جرى تبادل احملاصريرييل واملوارد

ساهم العديد من الناس يف العديد من األماكن املختلفة بطريقة أو بأخرى يف التنوع الوراثي للمحاصيل اليوم. ونتيجة 
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املسريريريريريتقدمة. وتتكل البلدان كلها لذلك، يعتمد جزء هام من اإلنتاج احلايل للمحاصريريريريرييل على اسريريريريريتخدام املوارد الوراثية 
 .إىل درجة معينة على التنوع الوراثي الذي نشأ يف أمكنة أخرى

وإن التدفق الدويل احلايل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يتم بأشريريريريريريريريريكال كثرية خمتلفة، مبا يف ذلك مثاًل من خالل 
خريريارج املوقع، وبيع البريريذور التجريرياريريرية ومواد اإلكثريريار النبريرياتيريرية، أو نقريريل تبريريادل عينريريات املريريادة الوراثيريرية من اجملموعريريات احملفوطريرية 

املواد الوراثية قيد التطوير  ريريريريريريريريريريمن شريريريريريريريريريريركة أو كجزء من املشريريريريريريريريريرياتل الدولية للرتبية. وتبلو حركة التبادل الدويل لعينات بنو  
ث والتطوير لدى البلدان النامية اجلينات عشرات اآلال  من عمليات النقل سنوياً، وت دي دوراً هاماً يف صوهنا ويف البح

واملتقدمة على حد سريريريواء. ويف الوقت نفسريريري ، جتدر اإلشريريريارة إىل أن غالبية املواد الوراثية اليت تسريريريتخدم بصريريريورة مباشريريريرة يف 
الرتبية ويف تطوير األنواع، تأيت من جمموعات اإلكثار املوجودة يف إقليم واحد فيما أن املواد اجلديدة "الدخيلة" تسريريريريريتخدم 

 .ّي الفرتة واألخرى وحسبب
وترتبط طرائق تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باحملصريريريول املعّين وبنوع اجلهات الشريريريريكة يف عملية التبادل. 
وبصورة عامة، تتج  األمور حنو ممارسات أكثر رمسية للتبادل تتم بشكل رئيسي من خالل اتفاقات نقل املادة الوراثية. 

ل عينات املادة الوراثية من بنو  اجلينات على سريريريريريبيل املثال خيضريريريريريع أكثر فأكثر إىل اتفاقات نقل املادة الوراثية. فإن نق
وقد وافقت األطرا  املتعاقدة يف املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة الدولية( على 

حد لنقل املواد، لكل عملية نقل مواد واقعة يف نطاق تغطية النظام املتعدد اسريريريريريريريريريريريريريريتخدام عقد موحد هو االتفاق املو 
 .األطرا  للحصول على املوارد وتقاسم املنافع مبوجب املعاهدة

ويشريريريريريريريريريريريريريريمريريل هريريذا النظريريام املتعريريدد األطرا  "مجيع املوارد الوراثيريرية النبريرياتيريرية لألغريريذيريرية والزراعريرية املريريدرجريرية يف امللحق األول من 
من احملاصريريرييل واألعال ( واليت ختضريريريع إلدارة وإشريريريرا  األطرا  املتعاقدة ويف اجملتمع ككل" )املادة نوعاً  64املعاهدة )

 مبوجبيتم ن. و و ن واالعتباريو ألشريريريريريريخاص الطبيعيا يطوعاليت يدرجها بشريريريريريريكل شريريريريريريمل املوارد الوراثية النباتية يو  (11-2
وبناء على الشريريريريريريريريريريريريريريروط  .النظام املتعدد األطرا إطار حتت  مجيع املوارد الوراثية النباتيةإتاحة  االتفاق املوحد لنقل املواد

نفسريريريريريريريريريريريريريريها، تتاح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت حتتفظ هبا مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة 
احلصريريريريريريريريريريريول على . وتتيح بنو  عدة للجينات طوعاً إمكانية 15االسريريريريريريريريريريريتشريريريريريريريريريريريارية للبحوث الزراعية الدولية مبوجب املادة 

جمموعاهتا بناء على الشروط نفسها، بغض النظر عما إذا كانت العينات مشمولة بالنظام املتعدد األطرا  أم ال. وقد 
يكون التبادل يف ما بّي املربّي التجاريّي جمانياً )يف حال اسريريتخدام األنواع التجارية املسريريتنبتة إلخضريرياعها إىل املزيد من 

م اتفاقات نقل املواد التجارية. وفيما أن التبادل بّي املزارعّي يكون حمدوداً حبكم املسريريريريريريريريافة الرتبية( أو خا ريريريريريريريريعاً ألحكا
 .والعوامل االجتماعية، إال أن  جماين عامة
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 الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات

اسريريريريتخدمت املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات كأغذية وكأداوت لإلنتاج الزراعي على 
 مدى آال  السنّي.

 29والالفقارياتاملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة 
 ائية أو الزراعية صريريريريريريريغري نسريريريريريريريبياً إن عدد املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة املسريريريريريريريتخدمة حاليا يف التطبيقات الغذ

، ويعزى جزء من ذلك إىل القيود الفنية على اسريريريريريتنبات إىل العدد اهلائل من األنواع اليت حيتمل أن تكون مفيدة قياسريريريريرياً 
الكثري من الكائنات الدقيقة احلية. وتتسريريريريريريريريريريريريريم التطبيقات الزراعية للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة بالتنوع إىل 

عوامل معززة لنمو النبات وحتسريريّي خصريريوبة الرتبة؛ واملكافحة البيولوجية؛ والتعايف املفيد يف اجلهاز اهلضريريمي  ري:حد كب
للماشية؛ وإنتاج مواد كيميائية ذات فائدة مباشرة بالنسبة إىل الزراعة؛ واحملفزات يف العمليات الزراعية الصناعية؛ وفهم 

نباتية واحليوانية )مبا يف ذلك األمسا (. كما تتسم التطبيقات الغذائية بالتنوع إىل ومراقبة الكائنات املمر ة امليكروبية ال
حريريد كبري: التخمري التقليريريدي )األغريريذيريرية املخمرة(؛ والتخمر الصريريريريريريريريريريريريريرينريرياعي للكحول والنبيريريذ؛ وإنتريرياج منتجريريات األلبريريان، 

فيدة بالنسريريبة إىل إنتاج األغذية، مبا يف ذلك واملعينات احليوية؛ واملواد املضريريافة إىل األعال ؛ وإنتاج املوارد الكيمائية امل
الفيتامينات واألمحاض العضريريريريريريريريريوية؛ وإصريريريريريريريريريالح الضريريريريريريريريريرر البيئي وتنقية الرتبة واملياه؛ وفهم ومراقبة الكائنات احلية الدقيقة 

 اخلطرة من الناحية الصحية، مثل السموم الغذائية والكائنات املمر ة اليت حتملها األغذية.
راثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات باألسريريرياس بفرز كميات كبرية من الكائنات الدقيقة اليت وتسريريريتخدم املوارد الو 

ر يف جمموعات خارج مواقعها الطبيعية. وقد توجد بشريريريريريريكل طبيعي أو املوارد امليكروبية اليت جيري صريريريريريريوهنا يف شريريريريريريكل مطهن 
لك يظل طاهرة هامشريريريريريريريريريريريريريية رغم احتمال اتسريريريريريريريريريريريريرياعها يف ينطوي علم األحياء الرتكييب على التحسريريريريريريريريريريريريريّي الوراثي، غري أن ذ

 املستقبل.
وتكمن جمموعات استنبات امليكروبات يف صلب هذا القطاع. وإن مجيع جمموعات االستنبات املعروفة ذات احليازات 
الكربى يف جمريريايل األغريريذيريرية والزراعريرية هي ملريريك للقطريرياع العريريام أو ملنظمريريات غري هريريادفريرية للربح ذات فويريريل حكومي كبري. 

هي حتقق عدة أهدا : شريريريراء االسريريريتنباتات وصريريريون الثقافات وصريريريون الكائنات احلية الدقيقة خارج مواقعها الطبيعية؛ و 
؛ وتوفري التجفيف بالتجميد وغري ذلك األصريريليةامليكروبات وتزويد الصريريناعات واملعاهد األكادميية والبحثية باسريريتباتات 

ستنباتات املودعة ألغراض براءات االخرتاع؛ والبحوث بشأن تنوع ن اخلدمات املتصلة بامليكروبيولوجيا؛ ومستودع لالم
امليكروبات واجملاالت ذات الصريريريريريريريريريلة. ويوجد العديد من جمموعات اسريريريريريريريريريتنبات امليكروبات يف بلدان منظمة وتصريريريريريريريريرينيف 

لدقيقة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصريريريريريريريادي. ويشريريريريريريريار  الكثري من البلدان على حنو نشريريريريريريريط يف مجع الكائنات احلية ا
وتبادهلا على الصريريريريريريريريريريريريريريعيد الدويل، وفثل جمموعات امليكروبات من البلدان اليت ال تنتمي إىل منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصريريريريريريادي جمموعة فرعية هامة ومتنامية يف الشريريريريريريبكة العامة جملموعات االسريريريريريريتنبات. وقد مت مجع املوارد الوراثية 

                                        
 10-9الصفحات  ،59ورقة املعلومات األساسية رقم يستند هذا القسم إىل   29
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النظم الزراعية والغذائية من النظم االيكولوجية الزراعية الغنية باألنواع خدمة حاليا يف من الكائنات احلية الدقيقة املسريريريريريت
 30االستوائية وشب  االستوائية ومن املناطق غري االستوائية.

 40إىل أن كل جمموعة من جمموعات اسريريريريريريتنبات امليكروبات حتتوى على جمموعة مهمة من السريريريريريريالالت الفريدة ) ونظراً 
توسريريريريريط من السريريريريريالالت يف كل جمموعة هي فريدة من نوعها(، فإن التعاون والتبادل يف ما بّي جمموعات يف املائة يف امل

وحتدث عمليات التبادل هذه، وكذلك التدفقات من املواقع الطبيعية إىل  31اسريريريريريريريريريريريتنبات امليكروبات مسريريريريريريريريريريريألة شريريريريريريريريريريريائعة.
انت على مر التاريخ غري رمسية إىل حد خارجها، يف مجيع االجتاهات اجلغرافية. ويف حّي أن عمليات التبادل هذه ك

اخلصريريريريريريريريوص، تتج   وعلى وج  32كبري، فقد شريريريريريريريريهدت العقود األخرية تطورا ملحوطا باجتاه إ ريريريريريريريريفاء طابع رمسي عليها.
جمموعات اسريريريريريريتنبات امليكروبات بشريريريريريريكل متزايد حنو اسريريريريريريتخدام الصريريريريريريكو  القانونية: اتفاقات االقتناء عند شريريريريريريراء املواد 

د توزيعها. وتطبق على العموم بعض القيود املهمة، خاصريريريريريريريريريريريريريرية على عمليات توزيع أخرى على واتفاقات نقل املواد عن
أطرا  ثالثة، حىت بالنسريريريريريريريبة إىل أغراض البحوث غري التجارية، ألغراض إدارة اجلودة وملعاجلة قضريريريريريريريايا األمن البيولوجي 

اجة إىل إبرام اتفاقات إ ريريريريريريريريريريريريريريافية مع بالدرجة األوىل. وعندما ينطوي األمر على التنمية التجارية، قد تكون هنا  ح
جمموعة استنبات امليكروبات، واملودع األول و/أو بلد املنشأ، على أساس أن متلقي املوارد يتحمل مس ولية اختاذ مجيع 
اخلطوات الضريريريريريريرورية لالمتثال لتدابري احلصريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريم منافعها ألهنا قد تنطبق على املواد، مبا يف ذلك ما 

باملوافقة املسريريريريريريريريبقة عن علم من بلد املنشريريريريريريريريأ. وقد يقتضريريريريريريريريي التبادل بّي جمموعات م هلة السريريريريريريريريتنبات امليكروبات يتعلق 
إجراءات مبسريريريريريريريريريريريطة. فاجملموعات اليت توجد يف البلدان اليت تنتمي إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصريريريريريريريريريريريادي 

ى بنود ذات صريريريريلة بالتبادل املشريريريريروع / القانوين يف اتفاقات وتلك اليت توجد يف البلدان اليت ال تنتمي إليها تشريريريريتمل عل
نقل املواد اخلاصة هبا، وهو ما يسمح جملموعات االستنبات العامة اليت فتثل ملعايري إدارة اجلودة الصارمة مبواصلة توزيع 

لتبادل املشريريريريريروع(. مواد البحوث امليكروبية اليت تلقتها من جمموعات عامة أخرى السريريريريريتنبات امليكروبات )ما يسريريريريريمى با
جلعل االسريريريريريريريتنباتات  وتبذل شريريريريريريريبكة مراكز املوارد البيولوجية األوروبية واالحتاد اآلسريريريريريريرييوي للموارد امليكروبيولوجية جهوداً 

متاحة داخل الشريريريبكات مع بعض القيود. ولكن اسريريريتجابة لتزايد الفرص التجارية والقيود املالية على اإلنفاق احلكومي 
 بعض البلدان يف تسريريريريريعينات القرن املا ريريريريريي، أصريريريريريبح هذا النموذج مهددا. فقد ابتعدت على جمموعات االسريريريريريتنبات يف

التبادل والتعاون واعتمدت اتفاقات تقيدية لنقل املواد حىت بعض جمموعات اسريريريريريريريريريريريريريريتنبات امليكروبات عن ممارسريريريريريريريريريريريريريريات 
 33بالنسبة إىل عمليات التبادل بّي جمموعات استنبات امليكروبات.

واملعايري ألفضريريريريل املمارسريريريريات ومسريريريريتندات سريريريريتنبات جمموعة مميزة من مدونات السريريريريلو  وقد و ريريريريع جمتمع جمموعات اال
 34منوذجية تعاجل جوانب حمددة من احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
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 للحصول على حملة 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. 
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 35املوارد الوراثية من الالفقاريات املستخدمة يف املكافحة البيولوجية
تشريريريريريريريريريريار  يف عمليات الرتبة الضريريريريريريريريريريرورية، وتوفر املكافحة تضريريريريريريريريريريطلع الالفقاريات بدور رئيسريريريريريريريريريريي يف النظم الزراعية. فهي 

البيولوجية آلفات احملاصيل، وتستخدم إلنتاج احلرير أو األغذية أو األعال  أو توفر التلقيح الذي يستفيد من  العديد 
 36من أهم احملاصيل يف العامل من حيث الغلة و/أو اجلودة.
د الوراثية من الالفقاريات يف عوامل املكافحة البيولوجية من وتنظر هذه املذكرات التفسريريريريريريريريريريريريريريريية حتت مصريريريريريريريريريريريريريريطلح املوار 

الالفقاريات باألسريريريريريريريريريريريريريرياس. فاملذكرات املتعلقة باملوارد الوراثية احليوانية تتناول امللقحات من الالفقاريات. يف حّي أن 
ية. وميكن تناول املوارد الوراثية من املذكرات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية تعاجل الالفقاريات املائية املسريريريتخدمة يف األغذ

 الالفقاريات املستخدمة يف أغراض أخرى ذات أمهية يف قطاع الزراعة يف عمل يف املستقبل.
يف هنج إدارة اآلفات املتكاملة يف قطاعي األغذية والزراعة. وهي تقوم على  هاماً  وت دي املكافحة البيولوجية لآلفات دوراً 

ّي لآلفات، املشريريار إليهم يف غالب األحيان باسريريم عوامل املكافحة البيولوجية. وهي مفرتسريريات اسريريتخدام األعداء الطبيعي
 وطفيليات آلفات الالفقاريات وديدان خيطية مسببة ملرض احلشرات، وآكالت أعشاب هتاجم آفات احلشائف.

إقحام عامل واحد أو أكثر من  من املكافحة البيولوجية. املكافحة البيولوجية التقليدية، وهيرئيسريريريريريريريريريريريريريرييتان وهنا  فئتان 
عوامل املكافحة البيولوجية، وعادة ما يكون ذلك من منطقة منشأ آفة، ملكافحة اآلفة يف منطقة مت اجتياحها. ومبجرد 
ما يتم إقحام عامل املكافحة، يصريريريريريريريبح هذا العامل متوطنا ويتكاثر وينتشريريريريريريرير. ويسريريريريريريريتمر عامل املكافحة يف التأثري على 

ن احلاجة إىل أي تدخالت أخرى. يف حّي تنطوي املكافحة البيولوجية املعزنزة على إنتاج عوامل اآلفة املسريريريريريريريريريريريريريتهدفة دو 
وإطالقها يف حاالت حماصيل حمددة، حيث تكافح اآلفة املستهدفة، ولكن  -أصلية أو غريبة  -للمكافحة البيولوجية 

 37ال يتوقع استمرارها من دورة حمصولية إىل أخرى.
حث والتطوير اليت ت دي إىل اسريريريريريريريريريريريريريريتخدام عامل مكافحة بيولوجية جديد على خطوات خمتلفة كما تنطوي عملية الب  

تتطلب احلصريول على املوارد الوراثية. وحيدث أكرب عدد من عمليات تبادل املواد الوراثية   املراحل األوىل من البحث 
ما سريريريريرييتعّي إجراء دراسريريريريريات  ّي. وغالباً والتطوير، عندما يكون من الضريريريريريروري دراسريريريريرية اآلفة املسريريريريريتهدفة وأعدائها الطبيعي

اسريريريريتقصريريريريائية أولية لآلفة املسريريريريتهدفة وأعدائها الطبيعيّي يف عدة بلدان، وعادة ما يتعّي تصريريريريدير مناذج اآلفات وأعدائها 
لة عن  الطبيعيّي من أجل إجراء دراسات حتديد اهلوية والتصنيف. وميكن، بشكل جزئي، اال طالع بدراسات مفصن

ّي لتقييم إمكاناهتا كعوامل للمكافحة البيولوجية يف بلد املصريريريريريريريريريريريريريريدر، يف حّي جترى على حنو أفضريريريريريريريريريريريريريريل األعداء الطبيعي
الدراسريريريريريريريات املتعلقة بنوعية العائل اليت تنطوي على نباتات أو حيوانات ال توجد يف بلد املصريريريريريريريدر يف طرو  احلجر يف 

ألنواع اليت جيري العثور عليها ودراسريريريريريريتها البلد املسريريريريريريتهد  أو يف بلد ثالث. وعلى العموم، فنسريريريريريريبة صريريريريريريغرية من مجيع ا
عامل معّي للمكافحة باسريريريريريريريريريتخدامها وإطالقها كعوامل للمكافحة البيولوجية. ومبجرد ما حيدند  سريريريريريريريريرييتم التوصريريريريريريريريريية فعلياً 

 38البيولوجية ويطبق ألغراض املكافحة البيولوجية، هنا  حاجة قليلة إىل تبادل آخر للمادة الوراثية.

                                        
 12-9الصفحات  ،59اسية رقم ورقة املعلومات األسيستند هذا الفصل إىل   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. 
 47ورقة الدراسة األساسية رقم   37
 47ورقة الدراسة األساسية رقم   38
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راثية املسريريريريريتخدمة يف املكافحة البيولوجية باألسريريريريرياس من كائنات حية تسريريريريريتخدم عوامل للمكافحة ويتألف نوع املادة الو 
الببيولوجية. ويتم يف الغالب مجع الكائنات يف مواقعها الطبيعية وتصريريريريريريريديرها كعينات حية. وال يشريريريريريريريمل تطوير املنتج يف 

ي يف غالب األحيان، على األكثر، على فييز العادة التحسريريريريريريريريّي الوراثي لعامل املكافحة البيولوجية يف حد ذات . وينطو 
بّي اجملموعات من حيث اخلصائص البيولوجية اليت ت ثر على تأقلمها مع البلد املستهد  أو اآلفة املستهدفة. ونتيجة 

 لذلك، ميكن اعتبار معظم التنوع الوراثي املستخدم يف املكافحة البيولوجية برياً.
فحة البيولوجية التقليدية يف طابع املنفعة العامة الذي تتسريريريم ب  أنشريريريطتها. ومع وتتمثل إحدى السريريريمات اخلاصريريرية للمكا

توطن عوامل املكافحة البيولوجية وتكاثرها يف البيئة املستهدفة، تصبح اعتبارًا من تلك النقطة متاحة باجملان، ومن غري 
بيولوجية التقليدية ختضريريريريريع إلدارة القطاع املمكن االسريريريريريتمرار جين أرباح من إنتاجها وإطالقها. وهكذا، فإن املكافحة ال

العام، باألسريريريريرياس من خالل م سريريريريريسريريريريريات البحوث الوطنية والدولية اليت تتلقى أجرًا من احلكومات أو وكاالت التنمية. 
يف حّي أن تاريخ اإلنتاج التجاري الواسع النطاق وبيع  ،نسبياً  وأما املكافحة البيولوجية املعزنزة فهي نشاط طهر م خراً 

من الشريريركات يف خمتلف  سريرينة. ويتم اال ريريطالع بذلك من جانب عدد  ريريئيل نسريريبياً  50عداء الطبيعيّي ال يتجاوز األ
أحناء العامل، يوجد معظمها يف البلدان املتقدمة وغالبيتها متوسريريريريريريريريريريريريريريطة أو صريريريريريريريريريريريريريريغرية احلجم. ورغم أن عوامل املكافحة 

يمة، مثل خضريريريريريريريريريريريار الدفيئة ونباتات الزينة، فإن متوسريريريريريريريريريريريط البيولوجية املعزنزة تنتج بالدرجة األوىل للمحاصريريريريريريريريريريرييل عالية الق
هامف الربح يكون يف العادة منخفضريرياً جًدا. ويف حّي يتوىل املنتجون التجاريون بصريريورة رئيسريريية تطوير أسريرياليب الرتبية 

من والتوزيع واإلطالق، فإن م سريريسريريات البحوث العامة واجلامعات تقوم يف بعض األحيان بدور هام يف املراحل األوىل 
 البحث والتطوير.

وي دي تبادل املوارد الوراثية ذات الصريريريريريلة باملكافحة البيولوجية على الصريريريريريعيد الدويل دورًا حامسًا يف سريريريريريري عمل القطاع. 
وغالبا ما يكون إقحام عوامل املكافحة البيولوجية التقليدية مرتبطا باسريريريريريريريريريريريريريتخدام املواد الوراثية الغريبة، حيث يتبع حركة 

ت املستهدفة يف خمتلف أحناء العامل. وواقع األمر أن الغالبية العظمى من عمليات نقل عوامل املكافحة احملاصيل واآلفا
البيولوجية تكون يف ما بّي القارات، وهو ما ينبغى توقع  ألن اآلفات املسريريريريتهدفة هي نفسريريريريها أنواع دخيلة ذات أصريريريريل 

غتنم ما تُ  ة بيولوجية بنجاح يف أحد البلدان، فغالباً عابر للقارات يف كثري من األحيان. وعندما يسريريريتخدم عامل مكافح
الفرص لتكرار هريريذا النجريرياح يف بلريريدان أخرى من خالل إعريريادة توزيع عريريامريريل املكريريافحريرية هريريذا. وتبعريريا لريريذلريريك، كريريان تريريدفق 

أنواع إىل حد بعيد، وانطوى على عدة آال  من  املوارد الوراثية املتصلة باملكافحة البيولوجية على الصعيد الدويل كبرياً 
 .39البلدانعوامل املكافحة البيولوجية من أكثر من مائة بلد، وعمليات إقحام يف عدد أكرب من 

إىل أن قطاع املكافحة البيولوجية يتألف من عدد قليل من اجلهات الفاعلة، فقد خضريريريريعت عمليات تبادل املواد  ونظراً 
ة األوىل من قبل شريريريريبكات مهنية، ميكن إ ريريريريفاء الوراثية بشريريريريكل أسريريريرياسريريريريي للتقنّي من خالل وسريريريريائل غري رمسية، بالدرج

الطابع امل سريريريسريريريي عليها أو العمل بكل بسريريرياطة على مسريريريتوى شريريريخصريريريي. ولكن الطابع غري الرمسي ملمارسريريريات التبادل 
يعين بالضرورة عدم وجود أحكام وشروط معمول هبا. فممارسات االستخدام والتبادل "العرفية" الراسخة قد تنص،  ال

على تقاسريريم النتائج اليت يتم احلصريريول عليها من اسريريتخدام املواد أو، يف حالة البحوث، نشريرير النتائج على سريريبيل املثال، 
بصريريريريريريورة مشريريريريريريرتكة. وباإل ريريريريريريافة إىل ذلك، فإن ممارسريريريريريريات التبادل، يف قطاع املكافحة البيولوجية املعزنزة، تقن ن أيضريريريريريريا من 

أن شريريريريريريريريريريريريريريركات املكافحة البيولوجية املعزنزة األكرب  خالل املمارسريريريريريريريريريريريريريريات التجارية التقليدية من قبيل ترخيص اإلنتاج )أي
األصريريريريغر اإلنتاج كوسريريريرييلة لتسريريريريهيل إنشريريريرياء شريريريريركات جديدة يف بلدان جديدة من أجل إمداد حجما ترخص للشريريريريركات 

 40أسواق جديدة(.

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  1الفقرة المصدر: 
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 الغرض من هذه الوثيقة -2
 

مثل اهلد  العام من هذه الوثيقة يف مساعدة احلكومات على النظر يف مسألة و ع تدابري تشريعية وإدارية أو يت -14
سياسية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، مع األخذ يف االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية 

ومساهتا املميزة ملختلف القطاعات الفرعية واالمتثال، حسب االقتضاء، للصكو   والزراعة، ولدورها اخلاص يف األمن الغذائي،
 صول على املوارد وتقاسم منافعها.الدولية للح
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 اعتبارات لوضع تدابير للحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة -3
 وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها

 
دابري للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو تكييفها قد ترغب احلكومات، عند و ع ت -15

 أو تنفيذها، يف النظر يف اختاذ اخلطوات التالية:
 

المعنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، بما في ذلك أنشطتها، وبيئاتها تقييم القطاعات الفرعية  -أول
 ات استخدامها وتبادلهاالجتماعية والقتصادية، وممارس

 
 السمات المميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )أ(

قد ترغب احلكومات، كخطوة أوىل، يف حتليل السمات املميزة للقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، 
للتنوع البيولوجي الزراعي من على النحو الذي تظهر ب  يف بلداهنا. وقد بذلت حماوالت لتحديد السمات املميزة 

. وشدد 42، واهليئة يف دورهتا العادية الرابعة عشرة41قبل االجتماع اخلامس مل فر األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي
كلن منهما على التايل: الدور األساسي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على األمن الغذائي؛ اعتماد العديد من 

ما  راثية لألغذية والزراعة على التدخل أو التأثري البشري؛ الدرجة العالية من االعتماد املتبادل بّي الدول يفاملوارد الو 
يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ حقيقة أن العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد مت تشكيلها وتطويرها 

نشطة واملمارسات البشرية على مرن األجيال؛ أمهية صون املوارد خارج مواقعها وتنويعها واحلفاظ عليها من خالل األ
الطبيعية بدرجات خمتلفة تبعاً للقطاع الفرعي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ أمهية صون مجيع املوارد الوراثية لألغذية 

 ولوجي الزراعي.نامية للتنوع البيوالزراعة يف مواقعها الطبيعية للحفاظ على حافظة دي
 

أشكال مختلفة لستخدام القطاعات الفرعية والختالفات داخل القطاعات الفرعية للموارد الوراثية  )ب(
 لألغذية والزراعة

يف أن تأخذ يف االعتبار األشكال املختلفة واملمارسات القائمة اليت تستخدم فيها  قد ترغب احلكومات أيضاً 
 ة لألغذية والزراعة هذه املوارد.ارد الوراثيالقطاعات الفرعية املختلفة للمو 

 تتوىل أحيانًا التعاونيات تربية األشريريريجار لتجميع موارد املتعاونّي من خالل برامج للرتبية املشريريريرتكة.
قد ترغب احلكومات يف إبراز أسريريريريلوب العمل املشريريريريرت  هذا للرتبية احلديثة لألشريريريريجار يف تدابريها و 

اسريريم منافعها بغية تشريريجيع جتميع املوارد الوراثية احلرجية، ودعم  اخلاصريرية باحلصريريول على املوارد وتق
من خالهلا، وتيسريريريريري تشريريريرياطر املنافع الناشريريريريئة عن اسريريريريتخدامها، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات التعاون اليت ال 

 تقتصر على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من املرفق جيم بالوثيقة  5الفقرة  المصدر:

  

                                        
 .5/5من مرفق قرار م فر األطرا  القرار  2الفقرة   41
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 التدابير القانونية واإلدارية وتلك المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك الممارسات القائمة )ج(
القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ممارسات حمددة الستخدام وتبادل املوارد الوراثية  بعضو عت 

، مثل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تندرج ألغراض البحث والتطوير؛ وهنا  قطاعات فرعية أخرى
يف إطار النظام املتعدد األطرا  املتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها مبوجب املعاهدة، تغطيها تدابري 

 يف بعض األحيان تدابري قانونية. إدارية خاصة أو حىت

املتعدد األطرا   هاويشريريريريريريمل نظام اتية لألغذية والزراعة.تشريريريريريريمل املعاهدة مجيع املوارد الوراثية النبو 
؛ واحلامض [Artocarpus]؛ وشريريريريريجرة اخلبز [Malus]دًدا قليالً من حماصريريريريرييل األشريريريريريجار )التفاح ع
( وبعض أنواع [Cocos]؛ وجوز اهلند[كفسريريريريريريريريريريريريريريائل جذرية  Fortunellaو Poncirusمبا يف ذلك ]

، يتاح احلصريريريريريريريريريريول على هذه املوارد الوراثية مبوجب اتفاق العلف من أنواع نباتات خشريريريريريريريريريريبية. ومبوجب املعاهدة
موحد لنقل املواد ألغراض االسريريتخدام والصريريون لألحباث والرتبية والتدريب لألغذية والزراعة، شريريرط أال يشريريمل 
هذا الغرض اسريريريريريريريريريريريريريريتخدامات كيميائية و/أو صريريريريريريريريريريريريريرييدالنية و/أو غريها من االسريريريريريريريريريريريريريريتخدامات الصريريريريريريريريريريريريريريناعية غري 

 .43العلفية/الغذائية

 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من املرفق جيم بالوثيقة  4الفقرة  ر:المصد

 
ومن شأن حتليل املمارسات التجارية والبحوث القائمة، وكذلك التدابري التنظيمية اليت تتناول استخدام وتبادل 

للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ألغراض البحوث والتطوير، أن يساعد احلكومات يف إعداد تدابري 
املوارد وتقاسم منافعها، تستفيد من املمارسات احلالية وتتماشى معها، وبالتايل تتجنب قدر اإلمكان وحبسب ما 
هو مناسب خلق إجراءات إدارية إ افية. كما قد ترغب احلكومات يف أن تأخذ يف االعتبار اإلطار القانوين 

ى املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك قانون امللكية وقانون الوطين ألمهية تنفيذ األحكام املتعلقة باحلصول عل
 العقود والقوانّي األخرى حسب االقتضاء.

 
اآلثار المحتملة لنطاق تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها بما في ذلك موضوعها والنطاق  )د(

 الزمني
ة على نطاق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم قد ترغب احلكومات يف حتليل، بشيء من التفصيل، اآلثار املرتتب

ما يتعلق بالنطاق الزمين لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم  منافعها مبا يف ذلك مو وعها والنطاق الزمين. ويف
منافعها، قد ترغب احلكومات يف النظر، على وج  اخلصوص، يف اآلثار املرتتبة على تطبيق تدابري احلصول على 

وتقاسم منافعها على املواد القادمة من البلدان األخرى اليت مت مجعها قبل بدء إنفاذ تدابري احلصول على املوارد 
 املوارد وتقاسم منافعها اخلاصة هبا.
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 تدفقات المواد الوراثية، بما في ذلك التدفقات الدولية، ضمن القطاعات الفرعية المختلفة )هـ(
 

ادل احمللي للمادة الوراثية ونسبة التنوع الغريب املستخدم، بّي القطاعات الفرعية خيتلف مدى التبادل التارخيي والتب
ويف حّي أن املوارد الوراثية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة مت تبادهلا على نطاق للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

أن  قد مت نقل بعض األنواع التجارية األكثر  واسع، قد ال ينطبق ذلك على القطاعات الفرعية األخرى. ويف حّي
أخرى بدأت لتوها تستزرع يف تربية األحياء املائية،  اً صلة على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل، فإن هنا  أنواع

ت أو أهنا تستخدم فقط يف بيئتها الطبيعية يف الغابات األصلية وال زال تبادهلا حمدوداً حىت اآلن. وقد ترغب احلكوما
ها أو تكييفها أو تنفيذها، يف النظر بعناية إىل أمهية تدفق ععند و ع تدابري للحصول على املوارد وتقاسم مناف

املواد الوراثية إىل القطاعات الفرعية ذات الصلة باألغذية والزراعة يف بلداهنا، وإىل التغريات املستقبلية احملتملة 
 اخ.لتدفقات املواد الوراثية نتيجة لتغري املن

يتم تبادل املوارد الوراثية احليوانية على نطاق واسريريع يف العامل مبوجب بروتوكوالت راسريريخة وأسريريواق 
وقد سريريريريريريريريريريريريريرياهم حراس ومربو املاشريريريريريريريريريريريريريريية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه  لعملية التبادل.

نية نشريريريريريريأت أو السريريريريريريالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوا
ويف الوقت احلايل، حتصل التدفقات الرئيسية للمادة الوراثية يف األنواع التجارية  جرى تطويرها يف مكان آخر.

كذلك، ختضريريريريريريريع املواد الوراثية   األكثر صريريريريريريريلة بّي البلدان املتقدمة أو من البلدان املتقدمة باجتاه البلدان النامية.
اسريريريريريتوائية وشريريريريريب  اسريريريريريتوائية للتبادل من البلدان املتقدمة إىل النامية، لبعض السريريريريريالالت املكيفة مع طرو  بيئية 

وعلى عكس السريريالالت التجارية األكثر صريريلًة اليت يتمن تبادهلا على نطاق واسريريع،  وكذلك بّي البلدان النامية.
 ريع، إذ أن وقد يتغري هذا الو  فإن معظم السريالالت ُتسريتخدم حملًيا، وهي غري معنينة كثريًا بالتبادالت الدولية.

الصريريريريريريفات الالزمة لالسريريريريريريتجابة إىل التحديات املسريريريريريريتقبلية يف إنتاج املواشريريريريريريي قد تكون موجودة يف السريريريريريريالالت 
وإن ذلك لن يزيد وحسريريريريريريب من تبادل املوارد الوراثية احليوانية بصريريريريريريورة عامة، بل من املمكن أن  املكيفة حملًيا.
 النامية باجتاه البلدان املتقدمة.إىل تدفق أكرب للمادة الوراثية من البلدان  ي دي أيضاً 

كذلك، فإن احلاجة إىل تكييف اإلنتاج احليواين مع التحديات املسريريريريريريتقبلية تسريريريريريريلنط الضريريريريريريوء على أمهية صريريريريريريون 
وميكن خسريريارة التنوع الوراثي على مسريريتوى  اجملموعة الكاملة من التنونع القائم صريريونًا فعااًل، يف املوقع وخارج .

، م السريريالالت احمللية فتواج  عندها خطر االنقراض، و ريريمن السريرياللة أيضريرياً السريريالالت، حّي يتوقف اسريريتخدا
حّي يصبح احلجم الفعلي ألعداد احليوانات من السالالت املستخدمة على نطاق واسع صغريًا جًدا بسبب 

 االستخدام الكبري لعدد حمدود جًدا من حيوانات األصل.

 /Report-AnGR-WGCGRFA/10/18من املرفق باء بالوثيقة  9الفقرة  المصدر:

 

وهنا  تدفقات للمواد  إن تربية األحياء املائية صريريريريريريريريريريناعة مهمة ومتوسريريريريريريريريريريعة يف كل من البلدان النامية واملتقدمة.
الوراثية يف مجيع االجتاهات: من اجلنوب إىل الشريريريريريريمال، ومن الشريريريريريريمال إىل اجلنوب، ومن اجلنوب إىل اجلنوب، 

 إىل الشمال. الشمالومن 
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ثال، شيلي هي ثاين أكرب منتج للسلمون املستزرع على الرغم من أن السلمون ال وعلى سبيل امل
بشريريريريكل رئيسريريريريي يف األفريقي ويتم إنتاج البلطي  يتواجد بشريريريريكل طبيعي يف نصريريريريف الكرة اجلنوحل.

آسريريريريريريريريرييا، وقد مت إدخال حمار احمليط اهلادئ، الذي هو أسريريريريريريريريرياس صريريريريريريريريريناعة احملار يف كل من أمريكا 
للعدد املتزايد من األنواع املسريريريريريريتأنسريريريريريرية، من املتوقع أن تزداد  ونظراً  ليابان.الشريريريريريريمالية وأوروبا، من ا

 التبادالت الدولية للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة من حيث العدد والكمية.

 Report-AnGR-CGRFA/WG/2/18من املرفق جيم بالوثيقة  5الفقرة  المصدر:

 

ل مطرد نقل املوارد الوراثية لألشريريريريجار احلرجية  ريريريريمن هوامف خالل املئيت سريريريرينة املا ريريريريية، متن بشريريريريك
وجرى نشريريريريريريريرير املادة الوراثية  التوزيع األصريريريريريريريريلية لألنواع وخارجها ألغراض احلراجة وللبحث والتطوير.

املنقولة من أجل زراعة األشريريريريريريريريريريريريريريجار ألغراض عديدة انطالًقا من إنتاج املنتجات اخلشريريريريريريريريريريريريريريبية وغري 
النظام اإليكولوجي من قبيل اسرتداد الغابات من أجل صون التنوع البيولوجي  اخلشبية وصوالً إىل توفري خدمات

 والتخفيف من وطأة تغري املناخ وإدارة مستجمعات املياه.
 Eucalyptusومت إدخال أنواع األوكالبتوس  وجرى تصريريدير بذور السريرينط من آسريرييا وأوسريرييانيا إىل أفريقيا اجلنوبية.

camaldulensis وEucalyptus globulus  ومت  من البلريريدان األخرى على التوايل. 37و 91من أسريريريريريريريريريريريريريريرتاليريريا إىل
من املناطق االسريريريريريتوائية اجلديدة إىل املناطق االسريريريريريتوائية يف أفريقيا وآسريريريريرييا اعتبارًا من  Theobroma cacaoإدخال 

فة وشريريريريريريريهد القرن املا ريريريريريريريي إجراء جتارب على املصريريريريريريريادر دلت عادة بذورًا من بلدان خمتل القرن السريريريريريريريادس عشريريريريريريرير.
ورغم التحسريريريريريريريريريريريريريرين يف اآلونة األخرية يف توثيق عمليات نقل املادة الوراثية لألشريريريريريريريريريريريريريريجار  معتمدة يف بلدان أخرى.

املسريريريريريريريريتخدمة يف الزراعة احلراجية لدعم املمارسريريريريريريريريات الزراعية، ال تزال الكثري من املعلومات، خاصريريريريريريريرية يف ما يتعلق 
 مبصادر اجلهات الوافدة منها، جمهولة.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportاملرفق جيم بالوثيقة  من 9الفقرة  المصدر:
 

اليوم، تعتمريريد الزراعريرية يف الواقع لريريدى البلريريدان كلهريريا اعتمريريادًا قويريريًا على توريريريد املوارد الوراثيريرية النبريرياتيريرية 
لألغذية والزراعة من مناطق أخرى يف العامل.احملاصريريريريريريريريريريريرييل مثل الكسريريريريريريريريريريريريافا والذرة والفول السريريريريريريريريريريريريوداين 

 أمريكا الالتينية قد أصبحت من احملاصيل الغذائية األساسية يف العديد والفاصولياء اليت نشأت يف
من البلدان يف أفريقيا جنوب الصريريريريريريريريحراء الكربى، وهي تدل على االعتماد املتبادل ألنواع احملاصريريريريريريريرييل بّي البلدان 

متع بنسريبة كبرية تتومع أن العديد من البلدان  طماطم مثاًل.الالنامية؛ واألمر نفسري  ينطبق على اخلضريروات، مثل 
على املريدى  ي، فهامن تنوع املوارد الوراثيرية النبرياتيرية لألغريذيرية والزراعرية يف بنو  اجلينريات ويف حقول املزارعّي لريديهري

تاج إىل احلصريريول على تنوع إ ريريايف من مراكز تنوعن أصريرينا  احملاصريرييل أو األنواع املسريريتنبتة املزروعة يف حتالبعيد قد 
 اجة متواصلة إىل تبادل املوارد الوراثية النباتية.وبالتايل فثمنة ح أماكن أخرى.

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  10الفقرة  المصدر:
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 راثية من الكائنات احلية الدقيقةالو  املوارد
 ميكن ملعظم الكائنات احلية الدقيقة االنتشريريريريار بسريريريريهولة بواسريريريريطة الكائنات العائلة أو الرياح أو املياه

يعين أن   انتشريريريريريريريريار الكائنات احلية الدقيقة "يف كل مكان" ال ولكنأو من خالل التصريريريريريريريرياقها بأي مواد عضريريريريريريريريوية. 
ميكن العثور على كل سريريريريريريريريريريريريريرياللة يف كل مكان. وهنا  اعرتا  متزايد بأن الكائنات احلية الدقيقة ميكن أن تظهر 

أن بعض الكائنات احلية الدقيقة تكون متاحة جغرافية بيولوجية رغم توافرها على نطاق واسريريع. وهذا يعين  أمناطاً 
 44أخرى.فقط يف موائل حمددة وال ميكن العثور عليها يف أماكن 

ىل جانب هذا الرتابط يف احلصريريريريريريريريريريريريريريول على املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة يف مواقعها الطبيعية، رة إو 
أكرب جمموعة وإن ة يف جمموعات اسريريريريريريريريريريريتنبات امليكروبات. ترابط يف ما يتعلق باملواد املخزنة خارج مواقعها الطبيعي

يف املائة من حيازات السريريريريريالالت يف  2بأقل من  حتتفظسريريريريرياللة،  25 000السريريريريريتنبات امليكروبات، مبا يقرب من 
يف املائة فقط من  1.5ا يقدر بنسريريريبة مباجملموعات اليت توجد حتت لواء االحتاد العاملي للمجموعات االسريريريتنباتية و 

ص جمموع ال تنوع البيولوجي حليازات السريريريريريريالالت الفريدة يف االحتاد العاملي للمجموعات االسريريريريريريتنباتية. وقد ختصريريريريريرين
صريريريريريريريريريريريريريريات وما ترتب عنها من الكثري من اجملموعات يف جماالت خمتلفة من البحوث امليكروبية وإن هذه التخصريريريريريريريريريريريريريرين 

عظم حبوث املتابعة هو اسريريريريريريريتحداث جملموعات اسريريريريريريريتنبات مرجعية معرت  هبا دوليا تسريريريريريريريتخدم ويشريريريريريريريار إليها يف م
يف احلصريريريريريريريريريريريريريريول على  وطيفيريرياً  أدى إىل تعريرياون دويل وثيق وتبريريادل للمواد، وبريريالتريريايل، إىل حريريالريرية اعتربت "ترابطريرياً  مريريا

 45صعيد عاملي".سالالت خارج مواقعها الطبيعية على 
 املوارد الوراثية من الالفقاريات لغرض املكافحة البيولوجية

جية اليت أثبتت فعاليتها يف بلد ما إىل بلدان أخرى متضريريريريريريريريريريريريريريررة من نفس لقد أحيلت عوامل املكافحة البيولو 
املشريريريريريريريريريريريريريريكلة اليت تطرحها آفة من اآلفات على مر تاريخ املكافحة البيولوجية. وهكذا، فإن تبادل املوارد الوراثية 

 يف سريريريريريريريريريريريريريريري عمل قطاع املكافحة حامساً  ذات الصريريريريريريريريريريريريريريلة باملكافحة البيولوجية على الصريريريريريريريريريريريريريريعيد الدويل ي دي دوراً 
تكون يف مريريا بّي التقليريريديريرية البيولوجيريرية. وإن الغريريالبيريرية العظمى من عمليريريات نقريريل عوامريريل املكريريافحريرية البيولوجيريرية 

القارات، وهو ما ينبغى توقع  ألن اآلفات املسريريريريريريريتهدفة هي نفسريريريريريريريها أنواع دخيلة ذات أصريريريريريريريل عابر للقارات يف 
املكافحة البيولوجية على الصريريريريريريريريعيد الدويل كثري من األحيان. وتبعا لذلك، كان تدفق املوارد الوراثية املتصريريريريريريريريلة ب

إىل حريد بعيريد، وانطوى على عريدة آال  من أنواع عوامريل املكريافحرية البيولوجيرية من أكثر من مريائرية بلريد،  كبرياً 
 46.وعمليات إقحام يف عدد أكرب من البلدان

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  8الفقرة  المصدر:
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 المحتملة في تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعهاالثغرات  )و(
قد ترغب احلكومات، عند استعراض التدابري احلالية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف حتديد أي ثغرات 

بري ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة هبا، ويف حتديد احلاجة إىل إجياد تدا يف
، قد ترغب احلكومات يف حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة وباملثلتنظيمية إ افية. 

 هبا، اليت قد تستحق اإلقصاء من التدابري أو تدابري معدنلة.
 

وراثية تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة غير الحكوميين الذين يحتفظون بموارد  -اثانيا 
 لألغذية والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، والتشاور معهم

 
عند و ع التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو استعرا ها، يف  احلكوماتوقد ترغب 

ية لألغذية حتديد واستشارة أصحاب املصلحة احلكوميّي وغري احلكوميّي الذين يوفرون أو يستخدمون املوارد الوراث
والزراعة، مبا يف ذلك املزارعّي والسكان األصليّي واجملتمعات احمللية، وبنو  ومراكز جتميع اجلينات وم سسات 

ومن املهم بشكل خاص التشاور مع اجلهات احلكومية املس ولة عن القطاعات  البحوث وأجهزة القطاع اخلاص.
وقد يكون الغرض من هذه املشاورات متعدد األوج  مبا أهنا:  اعة.الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزر 

قد تساعد على رفع مستوى الوعي بّي أصحاب املصلحة؛ قد تسمح لصانعي السياسات والقرارات باحلصول 
على فكرة عامة عن خصوصيات القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملمارسات القائمة 

ستخدام وتبادل املوارد الوراثية؛ قد تبلو مستخدمي ومقدمي املعرفة التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية واملوارد ال
الوراثية لدى السكان األصليّي واجملتمعات احمللية احملتملّي، بشأن حقوقهم وواجباهتم؛ قد تساعد على تيسري 

 .لوراثية وتقاسم منافعهاتنفيذ التدابري املستقبلية للحصول على املوارد ا

املختصريريريريريريريرية باحلصريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريم الوطنية يف كثري من األحيان، لن تكون السريريريريريريريريلطة 
املسريريريريري ولة عن الثروة احليوانية وتربية احليوانات أو عن صريريريريريحة احليوان، الوطنية منافعها السريريريريريلطة 

ت الصلة وأصحاب وبالتايل قد تستفيد من إقامة مشاورات مباشرة مع السلطات احلكومية ذا
 املصلحة.

وينتسريريريريريريريريم قطاع الثروة احليوانية مبجموعة واسريريريريريريريريعة من أصريريريريريريريريحاب املصريريريريريريريريلحة، مبا يف ذلك رعاة الثروة احليوانية 
وُمربيهريريا من األفراد، ومجعيريريات املربنّي والقطعريريان، والرعويّي ومجعيريرياهتم، وصريريريريريريريريريريريريريرينريرياعريرية الرتبيريرية، ومراكز الرتبيريرية 

اجلينات واجلامعات، والباحثّي، واخلدمات اإلرشريريريريريريادية والبيطرية، والبحوث، وصريريريريريريون املزارع واملرافق، وبنو  
وينبغي اسريريريريريتشريريريريريارة مجيع أصريريريريريحاب املصريريريريريلحة  واملنظمات غري احلكومية والسريريريريريلطات التنظيمية ذات الصريريريريريلة.

وسريريريريريريريريريريريو  تكون  ه الء يف تطوير وتنفيذ احلصريريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريريم منافعها للموارد الوراثية احليوانية.
لسريريريريريماح لصريريريريريانعي السريريريريريياسريريريريريات واجلهات التنظيمية يف جمال احلصريريريريريول على املوارد الوراثية مشريريريريرياركتهم هامة ل

اخلاصريريرية حبيوانات املزرعة، فضريريرياًل عن  البحث والتطويروتقاسريريريم منافعها االطنالع عن كثب على خصريريريائص 
ليت تعيق املمارسريريات القائمة يف جمال االسريريتخدام والتبادل للقطاع الفرعي من أجل تفادي القيود التنظيمية ا
ارد الوراثية بال  ريريريرورة اسريريريتخدام املوارد الوراثية احليوانية، وتطويرها وصريريريوهنا، واإلخالل مبمارسريريريات تبادل املو 

 احليوانية القائمة.
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 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  3الفقرة  المصدر:
 

حلصريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريم املختصريريريريريريريرية باالوطنية يف كثري من األحيان، لن تكون السريريريريريريريريلطة 
ومبا أن معظم  املسريريريريريريريري ولة عن تربية األحياء املائية/مصريريريريريريريريايد األمسا .الوطنية منافعها السريريريريريريريريلطة 

أصريريريحاب املصريريريلحة يف قطاع تربية األحياء املائية يتمتعون مبعرفة حمدودة بشريريريأن احلصريريريول على 
ها بالنسريريريريريبة لقطاعهم، فإن  ميكن املوارد وتقاسريريريريريم منافعها وانعكاسريريريريريات احلصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافع

للمشاورات أن تساعد على زيادة الوعي بشأن القطاع الفرعي، وأن تسمح لصانعي السياسات ومتخذي 
القرارات باحلصريريريريريريريريول على نظرة يف خصريريريريريريريريوصريريريريريريريرييات عمليات البحوث والتطوير يف جمال تربية األحياء املائية، 

 فرعي.وممارسات االستخدام والتبادل احلالية يف القطاع ال

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  2الفقرة  المصدر:
 

املختصريريريريريريريرية املسريريريريريريريري ولة عن احلصريريريريريريريريول على املوارد الوطنية ال تكون يف معظم األحيان السريريريريريريريريلطة 
ومبا أنن معار  معظم  وتقاسريريريريريريم منافعها هي نفسريريريريريريها السريريريريريريلطة املسريريريريريري ولة عن القطاع احلرجي.

احلرجي حمدودة يف جمال احلصريريريول على املوارد وتقاسريريريم منافعها أصريريريحاب املصريريريلحة يف القطاع 
وتأثرياهتا على قطاعهم، قد تسريرياعد املشريرياورات يف توعية أصريريحاب املصريريلحة وقد فكنن صريريانعي السريريياسريريات 
والقرارات من االطالع على خصريريائص البحث والتطوير يف القطاع احلرجي وممارسريريات االسريريتخدام والتبادل 

 لقطاع الفرعي.القائمة على مستوى ا

 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من املرفق جيم بالوثيقة  6الفقرة  المصدر:
 

هي املسريريريريريريريريريريري ولة عن املعاهدة، فيما تقع الوطنية يف أحيان كثرية قد تكون السريريريريريريريريريريريلطات الزراعية 
ولذلك من املمكن أن تقع بعض  مسريريريريريريريريريريري ولية بروتوكول ناغويا على عاتق السريريريريريريريريريريريلطات البيئية.

ية النباتية املعينة لألغذية والزراعة )واسريريريريريريريريريتخداماهتا( يف نطاق اختصريريريريريريريريرياص سريريريريريريريريريلطة املوارد الوراث
وهكذا تعترب  واحدة، فيما تقع موارد وراثية نباتية أخرى لألغذية والزراعة يف نطاق اختصريريرياص سريريريلطة خمتلفة.

جداً وينبغي املشريريريرياورات املباشريريريريرة بّي اهليئات احلكومية املعنية وبّي أصريريريريحاب املصريريريريلحة غري احلكوميّي مهمة 
 املختصة املختلفةالوطنية أن تسعى كذلك إىل تو يح إسناد املس وليات بّي السلطات 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  4الفقرة  المصدر:
 

  



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

 

 الدقيقة احلية الكائنات من الوراثية يف جمال املوارد والتطوير البحث اإلشريريريريريريارة إىل أن املهم من
 ويشريريريريريمل. خمتلفّي جدا مصريريريريريلحة أصريريريريريحاب أيدي يف البلدان معظم قاريات يوجدان يفوالالف
 ألصريريريريريريريريريريريريريريحاب التجارية املمثلة ومجعيات األعمال اخلاص والقطاع األكادمييّي الباحثّي ذلك

 مبستوى عاٍل من التنوع بسبب املصلحة أصحاب جملموعات الفرعي ويتسم هذا القطاع. معينّي مصلحة
 املثال سريريبيل فعلى: املسريريتدامة الزراعة والالفقاريات يف الدقيقة احلية الكائنات من لوراثيةا املوارد تنوع أدوار

 مبيدات وإلنتاج للماشريريريريريريريريريريريريريريية؛ اهلضريريريريريريريريريريريريريريمي اجلهاز ويف وللمكافحة البيولوجية؛ النبات؛ معززة لنمو كعوامل
 ولفهم ناعية؛الصريريريريريريريريريري الزراعية العمليات يف وكمحفزات بالنسريريريريريريريريريريبة إىل الزراعة؛ مباشريريريريريريريريريريرة فائدة ذات بيولوجية
 البيئية وإصريريريريريريريريالح األ ريريريريريريريريرار ؛(األمسا  ذلك يف مبا) واحليوانية النباتية امليكروبية املمر ريريريريريريريرية الكائنات ومراقبة
 مثل األغذية، تصنيع يف الدقيقة احلية الكائنات من الوراثية املوارد استخدام ميكن كما.  واملياه الرتبة وتنقية

إىل  املضريريريريريريريريريريافة واملوادواملعينات احليوية  األلبان ومنتجات لكحولا وإنتاج الصريريريريريريريريريريناعي، أو التقليدي التخمري
 واألمحريرياض الفيتريريامينريريات،) األغريريذيريرية واألعال  إنتريرياج يف تفيريريد اليت البيولوجيريرية املكونريريات وإنتريرياج األعال ؛
 مثل من الناحية الصريريريريحية، اخلطرة احلية الدقيقة الكائنات ومراقبة وفهم( وغري ذلك واإلنزميات، العضريريريريوية،
والالفقاريات  الدقيقة احلية الكائنات وتعد. حتملها األغذية اليت والكائنات املمر ريريريريريريريريريريريريريرية الغذائية ومالسريريريريريريريريريريريريريريم
 ذلك يف مبا) واحليوان املكافحة البيولوجية آلفات احملاصريرييل وتوفر اهلامة الرتبة بالنسريريبة إىل عمليات  ريريرورية

 .األمسا (
 منافعها وتقاسريريريريم املوارد على احلصريريريريول وتنفيذ تطوير ه الء يف املصريريريريلحة أصريريريريحاب مجيع مع التشريريريرياور وينبغي
 واهليئات السياسات لصانعي للسماح مهمة مشاركتهم وستكون. والالفقاريات الدقيقة احلية الكائنات ملوارد

 البحث والالفقاريات وأنشريريريريريريطة الدقيقة احلية الكائناتوخصريريريريريريائص  تنوععن  ثاقبة نظرة كتسريريريريريريابا ب التنظيمية
 أفضريريريريريريريريريلبعّي االعتبار وكذلك  احلالية والتبادل االسريريريريريريريريريتخدام ممارسريريريريريريريريرياتي أخذ نبغيو . الصريريريريريريريريريلة ذات والتطوير

 .املصلحة أصحاب اقرتحها اليت أوفعال  استخدامهايتم  اليت املمارسات

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  2الفقرة  المصدر:
 

خاصة  أوسع نطاقاا ع سياسات واستراتيجيات إدماج تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها م -ثالثاا 
 التنمية الزراعية المستدامةو األمن الغذائي ب
 

ميكن النظر يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف السياق األوسع للتنمية الزراعية املستدامة واألمن 
املس ولّي عن دائمًا عها هم ولن يكون أولئك املس ولون عن احلصول على املوارد وتقاسم مناف الغذائي.

ومن املهم التنسيق بّي خمتلف جماالت السياسات  اسرتاتيجيات التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
 .اً عاسات كثروأواألهدا  ودجمها يف اسرتاتيجية زراعية متسقة 
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تزويد البلدان مبجموعة ت دي حيوانات املزرعة دورًا هاًما يف توفري األغذية، وإدامة سريريريبل العيف و 
، من العامل حيث تكون الزراعة صريريريريريريريريريريريعبة أو متعذرةويف مناطق  متنوعة من النواتج االقتصريريريريريريريريريريريادية.

وتتضمن األمثلة، حيثما تعتمد سبل املعيشة  تعترب تربية حيوانات املزرعة من الشروط األساسية.
رعاة ثريان اليا  يف املناطق املرتفعة من فقط على تربية املواشريريريريريريريريريي، رعاة الرننات يف سريريريريريريريريريهول التندرة اجلليدية؛ و 

آسريريريريريرييا؛ ورعاة اجلمال ذوات السريريريريريرينامّي واجلمال العربية يف الصريريريريريريحراء، والبدو املعتمدين على األبقار واألغنام 
وقد تتسريريريم الثروة احليوانية بأمهية  ، وهنا  أمثلة كثرية غري ذلك.السريريريافاناواملاعز يف السريريريهول شريريريب  القاحلة ويف 

فالثروة احليوانية تساهم يف توفري األغذية  إىل الفقراء الذين جينون منافع عديدة من حيواناهتم.خاصة بالنسبة 
على مستوى األسرة، لالستهال  املباشر واإلمداد باملنتجات واخلدمات اليت يتم بيعها لشراء أنواع أخرى من 

ا للتخفيف م  األغذية والسريريريريريريلع. ن وطأة الفقر وتعزيز سريريريريريريبل العيف يف كذلك، توفنر تنمية الثروة احليوانية فرصريريريريريريً
نُظم اإلنتاج ذات املدخالت املنخفضة، على سبيل املثال من خالل تقدمي اخلدمات البيئية وتطوير منتجات 

 ويف الوقت عين  تسريريتخدم بعض نظم إنتاج املواشريريي علفاً مناسريريباً لالسريريتهال  البشريريري. لألسريريواق املتخصريريصريرية.
مهية الثروة احليوانية أويكتسريريي صريريون تنوع  رد الطبيعية مثل املياه واألرا ريريي.زد على أهنا قد تسريريتنفذ أيضريرياً املوا

  ملواجهة التحديات املستقبلية ذات الصلة بتغري املناخ. ةحامس
ويف بلدان عديدة، ُو عت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو جيري و عها باعتبارها تشريعات 

مع ذلك من املهم و ع مثل هذه التدابري مبا يتسق مع السياسات األخرى و  أو سياسات قائمة حبدن ذاهتا.
ذات الصلة، ودجمها مع هذه السياسات مثل اسرتاتيجيات التنمية الزراعية أو احلدن من الفقر، وغريها من 

 ع وتنفيذ ومن املهم أيًضا إشرا  قطاع الثروة احليوانية منذ البداية يف و  السياسات اخلاصة بالثروة احليوانية.
قطاع الثروة على فهم تام لالقرارات  وصانعوتقاسم منافعها لضمان أن يكونن  تدابري احلصول على املوارد

احليوانية على الصعيد احمللي، والتدفقات احلالية للموارد الوراثية احليوانية والتداعيات احملتملة لتدابري احلصول 
كما أن التدابري املذكورة ال حتتاج إىل  يواين على املستوى احمللي.على املوارد وتقاسم منافعها على اإلنتاج احل

فإن سياسات ولوائح عديدة قد صيغت يف قطاعات أخرى  أن تكون على شكل تشريع مستقل حبد ذات .
  تستطيع تناول تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من أجل املوارد الوراثية احليوانية.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  4الفقرة  المصدر:
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توفر مزايا مباشريريريريريريريرة وغري مباشريريريريريريريرة من حيث  ومرنةإن تربية األحياء املائية ممارسريريريريريريرية زراعية متكيفة 
األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر.وتوفر األمسا ، يف العديد من البلدان النامية، مصريريريريريدرًا 

 ين عايل اجلودة، وغالًبا ما يتم االجتار باألمسا  املسريريريتزرعة واسريريريتهالكها حملًيا.هاًما للربوتّي احليوا
وإىل جانب ذلك، ميكن احلد من الفقر وزيادة األمن الغذائي من خالل النشريريريريريريريريرياط االقتصريريريريريريريريريادي الذي تولده 

د يوفر كل من وق تربية األحياء املائية يف اجملتمعات، بغض النظر عما إذا كان يتم اسريريريريريريريريريريريريريتهال  األمسا  حملًيا.
اسريريتزراع األمسا  وجتهيز األمسا  املسريريتزرعة فرص عمل ألعداد كبرية من األشريريخاص يف البلدان النامية، مبا يف 

وبالتايل، ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  ذلك النساء يف األريا .
ملتعلقة باألمن الغذائي األوسريريع نطاقًا والسريريياسريريات ذات الصريريلة، مبا يف وتقاسريريم منافعها جزًءا من االعتبارات ا

 ذلك السياسات املتعلقة باملوائل.

ويف حّي أن التطور السريريريريريريريريع يف صريريريريريريريناعة تربية األحياء املائية قد يعين أن  مل يتم اتباع التنظيم البيئي والبيطري 
ويشريريريريريريريريريريريمل ذلك تنظيم إدخال املوارد  تزايد.والصريريريريريريريريريريريحي يف كل األحيان، إال أن  يتم تطبيق اللوائح بشريريريريريريريريريريريكل م

وميكن اسريريتخدام هذه اللوائح، مبا يف  الوراثية املائية لألغذية والزراعة من البلدان والنظم اإليكولوجية األخرى.
ذلك التدابري التشريريريريعية واإلدارية والسريريريياسريريرياتية وكذلك مدونات السريريريلو ، ملعاجلة قضريريريايا احلصريريريول على املوارد 

ية لألغذية والزراعة وتقاسريريريريريريريريريريريريم منافعها، هبد  احلد من العبء البريوقراطي وتبسريريريريريريريريريريريرييط اإلجراءات الوراثية املائ
 اإلدارية.

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  3الفقرة  المصدر:

 
وهي نادرًا ما توفر منطًا غذائًيا  ت دي األشريريريريريريريريجار دورًا هاًما للمسريريريريريريريريامهة يف حتقيق األمن الغذائي.

تكاماًل غري أنن ما تتيح  من فاكهة وجوزيات وأوراق حاسريريريريريريريريريريريريريريم األمهية السريريريريريريريريريريريريريريتكمال اإلنتاج م
وتتسريريريريريريريريريريريم الغابات الطبيعية  الزراعي، خاصريريريريريريريريريريرية يف حاالت اجلفا  واجملاعة والكوارث والنزاعات.

ا لبقاء سريريريريكان الغابات، مبا يف ذلك العديد من الشريريريريعوب األصريريريريلية.  وتوفر الغابات سريريريريلًعا بأمهية حامسة أيضريريريريً
وخدمات رئيسريريريريريريريريريية للمجتمع احمللي الزراعي من حيث مسريريريريريريريريرياعدهتا يف تأمّي املياه النظيفة لألرا ريريريريريريريريريي الزراعية 

ويعزز املزارعون األمن الغذائي من خالل احملافظة على األشريريريريريريريريريريريريريريجار يف األرا ريريريريريريريريريريريريريريي  وتوفري املوائل للملقحات.
ويعتمد الرعاة يف األرا ريريريريي  خرى.الزراعية وتشريريريريجيع جتديدها الطبيعي وغرس األشريريريريجار والنباتات احلرجية األ

وبالتايل تساهم  اجلافة وشب  اجلافة خالل القسم األكرب من السنة على األشجار كمصدر للعلف ملاشيتهم.
الغابات واألشريريريريريريريريريريريريريريجار ونظم الزراعة احلرجية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بطرق عديدة وإن كانت هذه 

ورة قدرة على احلد  االسريريريرتاتيجيات الوطنية للتنمية واألمن الغذائي.املسريريريامهات ال تربز يف معظم األحيان يف 
وعلي ، جيب أن تشكل تدابري احلصول  من الفقر وزيادة األمن الغذائي من خالل احلراجة لألغراض التجارية.

ومن على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسريريريريريريريريريم منافعها جزًءا من اعتبارات أوسريريريريريريريريريع نطاقًا خاصريريريريريريريريرية باألمن الغذائي 
 السياسات احلرجية ذات الصلة.

وتوفر الغابات خدمات متنوعة على صريريريريريريريريريريعيد النظام اإليكولوجي وتتسريريريريريريريريريريم املوارد الوراثية احلرجية باألمهية من 
وتتسريريريريم بعض السريريريريمات املتصريريريريلة بالتكيف، مثل  أجل التكيف مع تغري املناخ واحلد من تأثريات  على السريريريريواء.

ة، ال بل إهنا تكتسريريريريريريريريريريريريريريي أمهية متزايدة، مبا يف ذلك بالنسريريريريريريريريريريريريريريبة إىل برامج القدرة على مقاومة اجلفا ، باألمهي
ويف هذا السريريريياق، يتسريريريم سريريريكان الغابات  االنتقاء والرتبية ذات الصريريريلة اليت تسريريريتخدم فيها مواد حملية وغريبة.

تنوع وتعدن البحوث يف جمال ال اهلامشريريريريريريريريية بأمهية خاصريريريريريريريرية لصريريريريريريريريون املوارد الوراثية احلرجية القينمة واسريريريريريريريريتخدامها.
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الوراثي حامسة لقدرهتا على تيسريريريريريري حتديد واسريريريريريتخدام املواد األنسريريريريريب يف مشريريريريرياريع التشريريريريريجري واالسريريريريريرتداد، مما 
 يساهم يف احلد من تأثريات تغري املناخ يف املستقبل.

وال يزال  وغالًبا ما يكون خطر انتشريريريريريريريار اآلفات واألمراض عرب نقل املادة الوراثية لألشريريريريريريريجار خطرًا جسريريريريريريرييًما.
وقد تشريريريري هذه  انتشريريريار تلك اآلفات واألمراض يشريريريكل حتديًا رئيسريريريًيا وهدفًا لتدابري الصريريريحة النباتية.احلد من 

التدابري، إ ريريافة إىل مدونات املمارسريريات، إىل احلصريريول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسريريم منافعها للحد من 
 العبء البريوقراطي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.

 Report-FGR-CGRFA/WG/5/18ن املرفق جيم بالوثيقة م 7الفقرة  المصدر:
 

وت دي املوارد الوراثية  ت دي املوارد الوراثية النباتية دوراً رئيسياً يف توفري الغذاء والعلف واألليا .
النباتية لألغذية والزراعة أدواراً متعددة يف املسريريريريريريريريريريريريريرياعدة على  ريريريريريريريريريريريريريريمان األمن الغذائي، مثاًل من 

ثر كمية وأفضريريريريريريريريريريريريريريل جودة ملسريريريريريريريريريريريريريريتهلكّي يف الريف واملدينة؛ وتوفري أغذية خالل إنتاج أغذية أك
 صحية وأكثر تغذية؛ وتعزيز توليد الدخل والتنمية الريفية.

ويف العديد من البلدان جيري و ريع، أو قد سريبق و ريع، تدابري للحصريول على املوارد الوراثية وتقاسريم منافعها 
تلك التدابري بالتناغم من السياسات األخرى املتصلة  ولكن من املهم و ع كتشريعات أو سياسة مستقلة.

ومن املهم كذلك إشريريريريريرا   هبا، وإدماجها معها، على هيئة اسريريريريريرتاتيجيات للتنمية الزراعية أو للحد من الفقر.
قطاعات تربية النباتات وإنتاجها من البداية يف و ريريريريريريريريريريريريريع وتنفيذ تلك التدابري، لضريريريريريريريريريريريريريمان أن يكون صريريريريريريريريريريريريريانعو 

عمليريريات تبريريادل املوارد الوراثيريرية النبريرياتيريرية لألغريريذيريرية والزراعريرية، لقطريرياع النبريرياتريريات و لم السريريريريريريريريريريريريريرييريرياسريريريريريريريريريريريريريريريات على فهم تريريا
وقد قامت بعض  والتداعيات احملتملة لتدابري احلصريريريريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريريريريم منافعها على إنتاج النباتات.

ة، عرب إدراج البلدان بإدراج تدابري احلصريريريريريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريريريريريم منافعها يف قوانّي حقوق امللكية الفكري
 شروط تقضي باإلفصاح عن منشأ املواد لدى تقدمي طلب حلماية أنواع نباتية معينة أو براءات هلا.

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  5الفقرة  المصدر:
 

ويف بلدان عديدة، ُو ريريريريريريريعت تدابري احلصريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريم منافعها أو جيري و ريريريريريريريعها 
ومع ذلك من املهم و ع مثل هذه التدابري  ها تشريعات أو سياسات قائمة حبدن ذاهتا.باعتبار 

مثل األطر  ،مبا يتسريريريريريريق مع السريريريريريريياسريريريريريريات األخرى ذات الصريريريريريريلة، ودجمها مع هذه السريريريريريريياسريريريريريريات
والسريريريريياسريريريريات، مثل اسريريريريرتاتيجيات األمن  ،البيولوجية ومبيدات اآلفات وسريريريريالمة األغذيةمكافحة التنظيمية لل
بريوقراطية إجراءات إجراءات املوافقة إىل تأخريات أو تكامل ي دي  الناحية أخرى، ينبغي أ منو الغذائي. 

اليت احمللية شريريرير  منذ البداية خمتلف اجملتمعات أيضريريريا أن نغري  ريريريرورية يف عملية تطوير املنتجات. ومن املهم 
يف و ريريريريريريريريريريريريريع  لدقيقة والالفقارياتلموارد الوراثية من الكائنات احلية الجملموعات الوطيفية كمن وراء خمتلف ات

لضريريريمان أن يكون لدى وا ريريريعي السريريريياسريريريات فهم كامل  هاوتقاسريريريم منافع على املوارد وتنفيذ تدابري احلصريريريول
اليت قد لتأثريات احملتملة لاحلايل وممارسريريريات التبادل و  االسريريريتخدامهو للتعقيد التصريريرينيفي وتعدد وطائف القطاع 
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ملوارد جمال االبحث والتطوير يف بالنسريريريريريريريريريريريبة إىل  هاتقاسريريريريريريريريريريريم منافعو  على املوارد تدابري احلصريريريريريريريريريريريولتنطوي عليها 
 الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات.

يعرن  مسريريريريريريريريريريرد و تداخل واسريريريريريريريريريريع يف قضريريريريريريريريريريايا التنوع البيولوجي. على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتنطوي 
أو  يةلنباتمن الكائنات امنط بيولوجي  نوع أو سريريريريريريريريريرياللة أوأي مصريريريريريريريريريريطلحات الصريريريريريريريريريريحة النباتية اآلفات بأهنا "

لنبريرياتريريات أو املنتجريريات النبريرياتيريرية" ويعرن  النبريرياتريريات بريريأهنريريا "نبريرياتريريات حيريرية أو م ذ ل عريريامريريل ممرضأي أو  يريريةاحليوان
تلزم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات املنظمات الوطنية و  47"ادة الوراثية.، مبا يف ذلك البذور واملء منهاوأجزا

هبد  اإلبالغ  48، مبا يف ذلك املناطق املزروعة والنباتات الربية لآلفاتناميةالنباتات ال برصدات لوقاية النبات
الكائنات على موارد ينبغي مواءمة تدابري احلصريريريريريريريريريول و  49.مكافحتهااآلفات و وتفشريريريريريريريريريي وانتشريريريريريريريريريار  طهورعن 

قاية النباتات. وهنا  أطر االلتزامات مبوجب االتفاقية الدولية لو مع  هاالدقيقة والالفقاريات وتقاسريريريريريريريريريريريريريم منافع
الكائنات يف تسريريريريريريريريريبب تالطب احليوي والطب البيطري ذات صريريريريريريريريريلة باألمراض اليت  يتنظيمية أخرى يف قطاع

 الدقيقة والالفقاريات كنواقل لألمراض.

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  6و 3الفقرتان  المصدر:

 
 ول على الموارد وتقاسم منافعها وتقييمهاخيارات تدابير الحص دراسة -ارابعا 

 
بناء على تقييم للقطاعات الفرعية املعنية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أنشطتها، والبيئات 
االجتماعية واالقتصادية واستخدام وتبادل املمارسات، وبعد إجراء املشاورات الالزمة مع أصحاب املصلحة 

يف اخليارات املختلفة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف و ع املعنيّي والنظر 
 تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو لتكييفها أو تنفيذها.

 
 المشهد المؤسسي فيها عإدماج تنفيذ تدابير الحصول على الموارد وتقاسم مناف -اخامسا 

 
لى املوارد وتقاسم منافعها مع قطاعات خمتلفة املوارد الوراثية واملوارد الوراثية لألغذية تتقاطع تدابري احلصول ع

وقد ترغب احلكومات يف النظر يف  والزراعة اليت غالباً ما تتحمل مس وليتها الوزارات واجلهات املختصة املختلفة.
دابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، استخدام البىن التحتية القائمة للقطاعات والقطاعات الفرعية لتنفيذ ت

وقد يسهل استخدام وتكييف اهلياكل القائمة واإلجراءات اإلدارية  بدال من خلق طبقات إدارية جديدة وإ افية.
واملمارسات القطاعية، حسب االقتضاء، تفعيل تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وتنفيذها بشكل 

ل تكاليف معامالت التنفيذ واالمتثال ألية تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، ومن املهم تقلي سلس.
 بالنسبة ملوفري املوارد ومستخدميها.

                                        
 .5الدويل رقم  املعيار مسرد مصطلحات الصحة النباتية.  47
 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 2-4املادة   48
 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1-8املادة   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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وباإلمكان استخدام الرتتيبات املوجودة حالًيا حلوكمة الغابات من أجل تطبيق التدابري اخلاصة 
ويدلن النظر يف املمارسريريريريريريريريات القائمة  ا.باحلصريريريريريريريريول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسريريريريريريريريم منافعه

واملا ريية على أنن تطبيق التدابري اخلاصرية باحلصريول على املوارد وتقاسريم منافعها خيتلف إىل حد 
ويف بعض البلدان، ميكن أن تشريريريريريريريرير  إحدى  كبري بّي البلد واآلخر والكيان واآلخر  ريريريريريريريريمن البلد الواحد.

باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، كما باإلمكان تفويض السلطات املركزية على تطبيق التدابري اخلاصة 
سريريريريريريريريريلطة احلصريريريريريريريريريول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسريريريريريريريريريم منافعها للوكالة الوطنية للغابات أو معهد البحوث 
احلرجية ملا يتمتع ب  من خربة ومعار  بشريريريأن أصريريريحاب املصريريريلحة ومسريريري وليت  عن تنفيذ اللوائح أو األنظمة 

وال تكون تلك السريريريريريريريريريلطة مركزية يف بلدان أخرى وترتاوح إىل حد  ة باملوارد الوراثية احلرجية.األخرى املتصريريريريريريريريريل
كبري تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، بدًءا باستخدام شهادات الصحة النباتية فحسب وصواًل 

 إىل االتفاق الرمسي على شروط االنتفاع.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportيقة من املرفق جيم بالوث 8الفقرة  المصدر:

ًيا للكائنات احلية رئيسريريريريريريريريريريريريريرييف معظم البلدان منظًما  ، على مر التاريخ،القطاع الزراعييظل 
تعقيد البيئة التنظيمية، يتسبب التكامل مع األطر التنظيمية تزايد مع و الدقيقة والالفقاريات. 

أصريريريحاب املصريريريلحة. ويف حّي سريريريبة إىل بالن التباسحلياة الربية والتنوع البيولوجي يف اخلاصريريرية با
 هاوتقاسريريريريريريم منافععلى املوارد من البلدان سريريريريريريلطة خمتصريريريريريرية واحدة مسريريريريريري ولة عن احلصريريريريريريول كثري التوجد يف 
على املوارد سلطات متخصصة تقاسم املس ولية عن احلصول ميكن لعدة ، وارثيةمجيع املوارد الإىل بالنسبة 

املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها  تختصاصاومسألة ما إذا كان تقاسم اال. هاوتقاسم منافع
 .وطرو  أخرى خاصة بكل بلد لم سسيا لمشهدا علىسيتوقف ال أم  اً مفيد

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  4الفقرة  المصدر:

 
لين وتوعيتهم بشأن تدابير بالغ مزودي الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدميها المحتمإ -اسادسا 

 الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها
 

بشأن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ملزودي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  والتوعيةإن التواصل 
وجتمع  تواصل والتوعية.وميكن النظر يف خمتلف أدوات ال والذين حيتفظون هبا ومستخدميها احملتملّي أمر  روري.

اسرتاتيجيات التواصل والتوعية الفعالة عادًة بّي وسائل اتصال خمتلفة، وهتد  إىل توفري معلومات حمددة إىل 
 أصحاب املصلحة، كلما لزم األمر.
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على غرار قطريرياعريريات فرعيريرية أخرى، ال تكون اجملتمعريريات املعنيريرية بريريالثروة احليوانيريرية يف حريرياالت 
ناصريريريريريريرير احلصريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريم منافعها وتداعياهتا احملتملة على عديدة على إدرا  بع

ومن جهة أخرى، فإن البلدان اليت توفنر املوارد الوراثية احليوانية سريريريريريريريريريريريريريريو   .البحث والتطوير
تتوقنع بشريريريريكل متزايد أن يكون متلقي/مسريريريريتخدمي مواردها على علم بتدابري احلصريريريريول على املوارد وتقاسريريريريم 

كذلك، سريريريريريريريو  يتوقع الشريريريريريريريركاء يف البحوث يف املشريريريريريريرياريع البحثية الدولية من   ن يطبقوها.منافعها املرعية وأ
بعضريريريهم البعض فهم التدابري الوطنية ذات الصريريريلة اخلاصريريرية باحلصريريريول على املوارد وتقاسريريريم منافعها، وااللتزام 

 الكامل هبا.

وصريريريريريريانعي السريريريريريريياسريريريريريريات  أمنا تدابري التوعية على املسريريريريريريتوى الوطين فيجب أن تسريريريريريريتهد  املربنّي والباحثّي
فاألحداث مثل معارض احليوانات، واجتماعات مجعيات املربنّي وامل فرات العلمية ذات  بصريريريورة خاصريريرية.

الصريريريلة توفنر فرصريريريا ممتازة لتقدمي معلومات عن عناصريريرير احلصريريريول على املوارد وتقاسريريريم منافعها ألصريريريحاب 
إنشريرياء يف بنّي ومنظمات البحوث وقد ترغب مجعيات املر  الصريريريلة ومضريريرياعفات املعلومات. وياملصريريريلحة ذ

مكتب للمسريريريريرياعدة بشريريريريريأن احلصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافعها واحلفاظ على هذا املكتب، وتسريريريريريهيل 
نشريرير املعلومات من خالل املطبوعات، والنشريريرات الدورية  وميكن أيضريرياً  إبالغ السريريلطة الوطنية املختصريرية.

وغريهريريريا من قنوات اإلعالم  50منريريريافعهريريريامركز تبريريريادل املعلومريريريات عن احلصريريريريريريريريريريريريريريول على املوارد وتقريريرياسريريريريريريريريريريريريريريم و 
كما أن الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احمللية وعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها   واملعلومات.

 قد تشكل أدواٍت للتوعية.

 CGRFA/EG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  6 الفقرة المصدر:

 
ملسريريتوى الوطين أن تسريريتهد  املربّي واملزارعّي، والشريريعوب األصريريلية ينبغي لتدابري التوعية على ا

 واجملتمعات احمللية والعلماء وخرباء التصنيف والقطاع اخلاص وحدائق النباتات وبنو  اجلينات.
لة واجتماعات مجعيات مرحل النباتات  أما الفعاليات من قبيل امل فرات العلمية ذات الصريريريريريريريريريريريريريري

ممتازة لتقدمي املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أصحاب ومعارض البذور، فتوفر فرصاً 
 .املصلحة املعنيّي ومضاعفي املعلومات

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportدال بالوثيقة  املرفقمن  7الفقرة  المصدر:
 

  

                                        
50  https://absch.cbd.int/ 

https://absch.cbd.int/
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عيد ألغراض البحث وتبادهلا على الصريريريريريريريريريريريريريرياملتاحة للعموم احلية الدقيقة وزيع الكائنات يوجد ت
أدت مبادرات خمتلفة وقد بشريريريكل أسريريرياسريريريي يف أيدي جمموعات اسريريريتنبات امليكروبات. العاملي 

لكائنات لاالسريريريريتخدام املسريريريريتدام مدونة السريريريريلو  الدولية اخلاصريريريرية بتنظيم ، مثل هلذه اجملموعات
ابري لتدزيادة وعي جمموعات اسريريريريريريريريريريريريريريتنبات امليكروبات باآلثار احملتملة  ، إىل51عليهاصريريريريريريريريريريريريريريول احلو احلية الدقيقة 

 ها.واستخدامالكائنات احلية الدقيقة  املوارد الوراثية منعلى توزيع احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
املس ولية ، معظم جمموعات استنبات امليكروباتاليوم عادًة ما تفرض اتفاقيات نقل املواد، اليت تستخدمها و 

على متلقي املواد. وبعبارة أخرى، فإن املعمول هبا  هاوتقاسريريريم منافعاحلصريريريول على املوارد تدابري متثال لعن اال
االسريريتخدامات فال يعين عادًة أن  ميكن اسريريتخدام املادة حبرية. لميكروبات لاسريريتنبات جمموعة تلقي املواد من 
باإل ريريريريريريريريريافة إىل . و يحصريريريريريريريريرير بشريريريريريريريريريكل بذلك  اإلذنمت إال إذا ، تكون يف غالب األحيان حمظورة التجارية للمواد

احلصريريريريريريريريريريريول على تراخيص امللكية الفكرية الالزمة وتصريريريريريريريريريريرياريح وحده مسريريريريريريريريريريريو لية املتلقي ق تقع على عات ذلك،
 52.حسب االقتضاء، هامنافع وتقاسمعلى املوارد احلصول 

الوعي وحتسريريريّي املعرفة ذات الصريريريلة ملتلقي املواد من جمموعات مسريريريتوى قد يكون رفع  ،على الرغم من ذلكو 
لعمل العلمية، مفيًدا لزيادة الوعي حلقات اامل فرات و انعقاد سريريبة اسريريتنبات امليكروبات، على سريريبيل املثال مبنا

مسريرياعدة رمبا . وبشريريكل أكثر حتديداً، سريرييكون من املهم توجي  و هاوتقاسريريم منافععلى املوارد بتدابري احلصريريول 
 معلومات لبدء إجراءات املوافقة الالزمة.ما يلزم من كيفية حصوهلم على يف ما يتعلق بأصحاب املصلحة 

املوارد  يف صريريريياغة أفضريريريل املمارسريريريات للحصريريريول على جاداً  تقدماً  أيضريريرياً املكافحة البيولوجية  ق جمتمعحقن د وق
مركز تبادل من خالل  هذهاملمارسريريريريريريريريريات تبادل أفضريريريريريريريريريل ن . وميك53وتقاسريريريريريريريريريم منافعها رياتاالوراثية من الالفق

 .املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportملرفق دال بالوثيقة من ا 5 الفقرة المصدر:
 

 المسبق لفعالية وأثر تدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة والرصد التقييم -سابعاا 
 وتقاسم منافعها

 
مة على غالبًا ما ميكن توقع اآلثار احملتملة واآلثار اجلانبية والصعوبات يف التنفيذ من خالل االختبارات القائ

ونظرا للتحديات الكثرية واالبتكارات املتصلة بتدابري احلصول على  السيناريوهات للتدابري املتعلقة بالسياسات.
املوارد وتقاسم منافعها، قد ترغب احلكومات يف إجراء مثل هذه االختبارات و/أو مراقبة اآلثار من خالل االتفاق 

  للوقو  على آراء أصحاب املصلحة. على جمموعة من امل شرات واآلليات ذات الصلة
                                        

51  spo.be/projects/mosaicchttp://bccm.bel 
 .BCCM Material Transfer Agreementانظر على سبيل املثال،   52
53  cal control genetic resources Best practices for the use and exchange of invertebrate biologi. 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 الوراثية لألغذية والزراعة -4
 وتقاسم منافعها: اإلطار القانوني الدولي

 
يتعّي على احلكومات أن تكون على علم بالتزاماهتا القانونية عند إنشاء أطرها الوطنية املعنية باحلصول على املوارد  -16

وهنا  ثالثة صكو  أساسية تشكل اإلطار العاملي للحصول على املوارد الوراثية  اعة وتقاسم منافعها.الوراثية لألغذية والزر 
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الصكو  الثالثة ملزمة  وتقاسم منافعها: اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتكول ناغويا واملعاهدة.

 54.اخلاصة هباقانونياً فقط لألطرا  املتعاقدة 
 

 ية التنوع البيولوجياتفاق
 

تتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طر  متعاقد فيها اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية،  -17
حسبما هو مناسب، هبد  تقاسم نتائج البحث والتطوير واملنافع الناشئة عن االستخدام التجاري واالستخدامات 

وتنص على أن يكون احلصول على املوارد  55طرا  املتعاقدة اليت توفر مثل هذه املوارد.األخرى للموارد الوراثية مع األ
التفاقية  لم من الطر  املتعاقد الذي يقدم هذه املوارد، أو الذي حصل عليها وفقاً عالوراثية رهنًا باملوافقة املسبقة عن 

نبغي أن يكون احلصول على املوارد، يف حال منح ، وي 56التنوع البيولوجي، إال إذا قرر هذا الطر  املتعاقد خال  ذلك.
وتشمل املنافع احملتملة اليت ينبغي تقامسها أيضا ما يلي: احلصول على  57لشروط متفق عليها بصورة متبادلة. وفقاً 

جية اليت التكنولوجيا اليت تستخدم املوارد الوراثية ونقل هذه التكنولوجيا؛ املشاركة يف أنشطة حبوث التكنولوجيا البيولو 
تستند إىل املوارد الوراثية؛ واألولوية يف احلصول على النتائج واملنافع الناشئة عن استخدام التكنولوجيا البيولوجية للموارد 

 58الوراثية.
 

 بروتوكول ناغويا
 

تنفيذ الفعال التفاقية التنوع البيولوجي ويوفر اإلطار القانوين من أجل ال تكميلياً  يشكل بروتوكول ناغويا اتفاقاً  -18
للهد  الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تقاسم املنافع لدعم هدفيها اآلخرين، ومها احلفاظ على التنوع البيولوجي 
واستخدام  بشكل مستدام. وينطبق بروتوكول ناغويا على املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا. ويهد  إىل حتقيق 

ل واملنصف للمنافع، عن طريق و ع األحكام اليت تنظم احلصول على املوارد )لألطرا  اليت تتطلب املوافقة التقاسم العاد

                                        
: بروتوكول ناغويا ؛ وبالنسريريريبة إىل http://www.cbd.int/information/parties.shtml لالطالع على قائمة األطرا ، انظر: بالنسريريريبة إىل االتفاقية:  54

protocol/signatories/default.shtml-http://www.cbd.int/abs/nagoyaوبالنسبة إىل املعاهدة:  ؛nttreaty.org/list_of_countrieshttp://pla . 
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 7-15املادة   55
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 3-15و 5-15املادتان   56
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 4-15املادة   57
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 21و 20و 19و 16و 7-15املواد   58

http://www.cbd.int/information/parties.shtml
http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/default.shtml؛
http://planttreaty.org/list_of_countries
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املسبقة(، ونقل وفويل التكنولوجيا املالئمة؛ كما حيدد أحكام االمتثال. )يرد املزيد من املعلومات املفصلة بشأن بروتوكول 
 ناغويا يف هذه الوثيقة(. 

 
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
كما هو احلال بالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، تستند املعاهدة إىل فر ية أن الدول تتمتع  -19

قرير حق احلصول على هذه املوارد. حبقوق السيادة على املوارد الوراثية اخلاصة هبا، وتعرت  بسلطة احلكومات الوطنية يف ت
ومبوجب املعاهدة، مارست األطرا  املتعاقدة حقها السيادي بإقامة النظام املتعدد األطرا ، لتيسري احلصول على املوارد 

وحدة وتقاسم منافعها النقدية وغري النقدية الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من خالل شروط م
على النحو املبّي يف االتفاق املوحد لنقل املواد وتقاسم هذه املنافع. ويف حّي أن املعاهدة تنطبق على مجيع املوارد الوراثية 
النباتية لألغذية والزراعة، ينطبق النظام املتعدد األطرا  فقط على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الواردة يف املرفق 

 لمعاهدة، واليت هي حتت إدارة وإشرا  األطرا  املتعاقدة ويف اجملال العام.األول ل
 

 .مرجع يف ما خيص احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعهاعلى أهنا املعاهدة يف أحيان كثرية يشار إىل 
بالتماشريريريي مع اتفاقية التنوع  اعةإىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزر وفر اتفاقاً دولياً شريريريامالً بالنسريريريبة فهي ت

كما أهنا تعرت  حبقوق املزارعّي يف   البيولوجي، يوحد شريريريريروط احلصريريريريول على املوارد وطرائق تقاسريريريريم منافعها.
وتعترب املعاهدة أيضاً أن تقاسم املعلومات هو مبثابة تقاسم ملنافع غري نقدية أما البلدان اليت مل تقم  من املعاهدة. 9 املادة

 .فيجب أن تفكر جبدية يف أن تنضم إىل األطرا  املتعاقدة للمعاهدةبذلك بعد 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  8الفقرة  المصدر:
 

العالقة بين بروتوكول ناغويا والصكوك الدولية المتخصصة للحصول على الموارد وتقاسم 
 منافعها

 
ينطبق صك دويل متخصص للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ويتماشى ينص بروتوكول ناغويا على أن  حيثما  -20

مع أهدا  اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وال يتعارض معها، فإن بروتوكول ناغويا ال يسري على األطرا  
دد املشمول بالصك املتخصص ما يتعلق باملورد الوراثي احمل املتعاقدة أو الطر  املتعاقد يف هذا الصك الدويل املتخصص يف

هي صك متخصص دويل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يتماشى مع أهدا  اتفاقية  وإن املعاهدة 59وألغرا  .
 التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ومبا ال يتعارض معها.

 

                                        
 كول ناغويا.من بروتو  4-4املادة   59
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ة األخرى ذات الصلة بطريقة داعمة لبعضها وجتدر اإلشارة إىل أن  ينبغي تنفيذ بروتوكول ناغويا مع الصكو  الدولي -21
املمارسات مبوجب الصكو  الدولية واملنظمات البعض. وينبغي إيالء االعتبار الواجب للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة أو 

 60الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهدا  االتفاقية وبروتوكول ناغويا وعدم تعار ها معها.
 

القانونية امللزمة، فإن صريريريريريريكوًكا أخرى مثل خطة العمل العاملية للموارد الوراثية إ ريريريريريريافًة إىل هذه الصريريريريريريكو  
على املوارد الوراثية احليوانية  احلصولاحليوانية )خطة العمل العاملية( تستحق النظر يف و ع وتنفيذ تدابري 

الفين الدويل بشريريريأن املوارد  وتقاسريريريم منافعها. وتوفنر خطة العمل العاملية، اليت أعدنهتا اهليئة واعتمدها امل فر
، اإلطار الدويل إلعداد قوائم جرد املوارد الوراثية احليوانية، وتوصريريريريريريريريريريريريريرييفها، 2007الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة عام 

 ورصدها، واستخدامها على حنو مستدام وحفظها، ولبناء القدرات من أجل حتسّي إدارة هذه املوارد.
تيسريريريريريريريريريريري احلصريريريريريريريريريريول على  املوارد الوراثية ل"بلدان شريريريريريريريريريريأن املوارد الوراثية احليوانية، تعهندت الإنرتالكن بومن خالل إعالن 

ا مع االلتزامات الدولية والقوانّي الوطنية شريريرييً ااحليوانية[ والتقاسريريريم العادل واملنصريريريف للمنافع الناشريريريئة عن اسريريريتخدامها، ف
قيام فرادى املربّي بتحسريريريريّي املوارد الوراثية وقرارهم ويعرت  إعالن إنرتالكن أيضريريريرياً بامللكية اخلاصريريريرية وب 61ذات الصريريريريلة."

. يقضريريريي أحد األهدا  الرئيسريريريية خلطة العمل العاملية "بالرتويج لتقاسريريريم 62الشريريريخصريريريي يف كيفية بيع ما ميلكون وصريريريون 
التقليدية،  عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، واإلقرار بدور املعار 

واالبتكارات واملمارسريريريريريات ذات الصريريريريريلة حبفظ املوارد الوراثية احليوانية واسريريريريريتخدامها املسريريريريريتدام، وعند االقتضريريريريرياء، و ريريريريريع 
تلبية احتياجات الرعاة واملزارعّي سريريريريياسريريريريات وتدابري تشريريريريريعية فعالة". إ ريريريريافًة إىل ذلك، ترمي خطة العمل العاملية إىل "

ة، واملعلومات، الوراثي املادةانّي الوطنية، حبيث يسريريريريريريريريريريريريتطيعون احلصريريريريريريريريريريريريول دون تفرقة على يف إطار القو  ا وجمموعاتٍ أفرادً 
والتكنولوجيات، واملوارد املالية، ونتائج البحوث، ونظم التسريريريريريويق واملوارد الطبيعية، ويسريريريريريتمرون يف إدارة وحتسريريريريريّي املوارد 

 63الوراثية احليوانية، واالستفادة من التنمية االقتصادية".
وتعزيز  و ريريريريعخلطة العمل العاملية،  3العمل العاملية،  ريريريريمن اإلجراءات اخلاصريريريرية باألولوية االسريريريريرتاتيجية  وتنصن خطة

، على و ريريريع "هُنُج، مبا يف ذلك آليات، لدعم احلصريريريول الواسريريريع النطاق على سريريريياسريريريات وطنية لالسريريريتخدام املسريريريتدام
قاسريريريريم العادل واملنصريريريريف للمنافع الناشريريريريئة عن اسريريريريتخدام املوارد الوراثية احليوانية واملعار  التقليدية املصريريريرياحبة هلا، والت

 64املوارد الوراثية احليوانية".
، فتقرتح و ريريريع اسريريريرتاتيجيات وبرامج قطرية لتنمية األنواع والسريريريالالتخلطة العمل العاملية،  4أمنا األولوية االسريريريرتاتيجية 

تيسريريريري احلصريريريول على املوارد الوراثية احليوانية من إجراًء واحًدا لتوفري "معلومات للمزارعّي ومرحل املاشريريريية مما يسريريرياعد يف 
 مصادر متنوعة".

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 3-4املادة   60
 من إعالن إنرتالكن 4الفقرة   61
 من إعالن إنرتالكن. 12الفقرة   62
 من خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. 15الفقرة   63
 .2، اإلجراء 3خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   64
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"ينبغي لرتتيبات الصريون املناسريبة أن تتكفنل بإتاحة الفرص أمام املزارعّي والباحثّي للحصريول ووفقاً خلطة العمل العاملية 
 65."على اجملموعات اجلينية املختلفة ملواصلة عمليات الرتبية والبحوث

إجياد طرق ، "و ريريريع أو تعزيز برامج الصريريريون خارج املواقع الطبيعيةخلطة العمل العاملية،  9االسريريريرتاتيجية وتقرتح األولوية 
الوراثية املخزونة يف بنو  اجلينات خارج املواقع الطبيعية يف إطار ترتيبات عادلة ومتكافئة  املادةلتيسريريريريريريريريريريريريريريري اسريريريريريريريريريريريريريريتخدام 

 66".خدامهالتخزين املوارد الوراثية احليوانية واحلصول عليها واست
أمان يف ما خيصن السريريياسريريات الدولية واألطر التنظيمية ذات الصريريلة باملوارد الوراثية احليوانية، تقرتح األولوية االسريريرتاتيجية 

 نافعامل"اسريريريريريريريريتعراض االتفاقات والتطونرات الدولية املتصريريريريريريريريلة بفرص احلصريريريريريريريريول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاسريريريريريريريريم  21
يف جمال املوارد الوراثية احليوانية، مبا يف ذلك مرحل  املصريريلحةمن آثار وتأثريات على أصريريحاب اسريريتخدامها،  الناشريريئة عن

 67املاشية."
، إىل 2009، اليت اعتمدهتا اهليئة عام اسريريريريريريريريريريريريريرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةوهتد  

فافيتها وكفاءهتا وفعاليتها، وتعزيز التعاون الدويل، ودعم   ريريريريريريريريريريريريريريافيةإلعملية توفري املوارد املالية الكبرية واتعزيز  وشريريريريريريريريريريريريريري
العاملية بشأن  اليت تبذهلا البلدان النامية والبلدان اليت فر اقتصاداهتا مبرحلة حتول لتنفيذ خطة العمل واستكمال اجلهود

 املوارد الوراثية احليوانية.
ل، مع اسرتاتيجية التمويل، القاعدة لرتتيبات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وميكن خلطة العمل العاملي أن تشكن 

 اليت تيسنر احلصول على املوارد الوراثية احليوانية، وتضمن يف الوقت ذات  التقاسم العادل واملنصف للمنافع.
خالل اعتمريرياد قرار امل فر  ، ومن2017بتنفيريريذ خطريرية العمريريل العريريامليريرية يف عريريام  وأعريرياد األعضريريريريريريريريريريريريريريرياء التريريأكيريريد على التزامهم

 مراعريرياة السريريريريريريريريريريريريريريمريريات املميزة للقطريرياع الفرعي للموارد الوراثيريرية احليوانيريرية لألغريريذيريرية والزراعريرية ، دعريريت البلريريدان إىل "3/2017
، مع األخذ بعّي االعتبار عند االقتضريريريريرياءاحمللية اخلاصريريريريرية باحلصريريريريريول على هذه املوارد وتقاسريريريريريم منافعها، التشريريريريريريعات يف 

 68". جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعهااملستجدات الدولية يف

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  7الفقرة  المصدر:
 

  

                                        
 من خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. 37الفقرة   65
 .3، اإلجراء 9خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   66
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 األساس المنطقي لتدابير الحصول على الموارد الوراثية -5
 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 
جزء ال يتجزأ من نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتايل فهي  نظرًا إىل أن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هي -22

يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية والزراعية املستدامة، وإىل أن التبادل الدويل للموارد الوراثية لألغذية  أساسياً  تلعب دوراً 
فعها قد يكون هلا دور أساسي يف تعزيز والزراعة أمر  روري لسري عمل القطاع، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منا

وهنا  إمجاع عام بأن األمن الغذائي والتغذوي يتطلب الصون الفعال للموارد الوراثية  حتقيق األمن الغذائي وحتسّي التغذية.
رعّي )مبا يف لألغذية والزراعة، وأن الصون الفعال للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يتطلب استمرار استخدامها من قبل املزا

ذلك أصحاب احليازات الصغرية(، والسكان األصليّي واجملتمعات احمللية، وم سسات البحوث، واملربّي، وغريهم من 
ولذلك، ينبغي أن هتد  تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الوصول إىل حتقيق األمن الغذائي  أصحاب املصلحة.

زراعة هبد  تيسري وتشجيع االستخدام املستمر للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا وصون املوارد الوراثية لألغذية وال
 وتقاسم منافعها، بشكل نشط. 

 
كما أن هنا  اتفاقًا على أن حفظ واستخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بطريقة مستدامة، هو أمر أساسي  -23

وتعتمد اإلنتاجية والقدرة على التكيف ومرونة النظم اإليكولوجية الزراعية على  راعي.لتحقيق التنمية املستدامة لإلنتاج الز 
 تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
يف جمال املوارد الوراثية احليوانية  ريريريريريريريريريريريريريروري لتعزيز خمرجات اإلنتاج طوير التوافر املسريريريريريريريريريريريريريتمر للبحوث والتإن 

وقد  املسريريريريريريريريريريريريريريامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية. احليواين واسريريريريريريريريريريريريريريتدامت  وكفاءت ، وبالتايل
ترغب البلدان يف إجراء حتليل مسريريريريبق للجدوى االقتصريريريريادية، لدى النظر يف و ريريريريع تدابري للحصريريريريول على 

ّي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسريريريريريريريريريريريريريريم منافعها، وحتديد التأثريات املمكنة للوائح املتصريريريريريريريريريريريريريريلة هبا يف املسريريريريريريريريريريريريريريتخدم
وقد ترغب البلدان يف النظر يف املنافع احملتملة للتدفق  )املربّي/املنتجّي( يف البلد وكذلك بائعي املوارد الوراثية احليوانية.

اجليين للموارد الوراثية احليوانية يف غياب التدابري املذكورة أو إلعفاء املوارد الوراثية احليوانية من تدابري احلصريريريريريريريريريريريريريريول، حّي 
 ك املوارد قائماً على عقود خاصة.يكون تبادل تل

على للحفاظ على أمناط احلياة التقليدية،  أساسيكما أن حفظ السالالت احمللية واإلقليمية يتسم بأمهية ثقافية، وهو 
 لعديد من الرعاة وغريهم من اجملتمعات الزراعية.سبيل املثال، ل
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ال غىن عن اإلتاحة املتواصريريريريريريريريريريريريريريلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات البحث والتطوير من أجل 
وتوفر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إمكانية إتاحة خصريريريريريريريريريريريريريائص قادرة على  حتسريريريريريريريريريريريريريّي احملاصريريريريريريريريريريريريرييل.

 ريريرورة تكييف احملاصريرييل مع الظرو  املناخية املتغرية أو املسريرياعدة يف التصريريدي للتحديات املسريريتقبلية، مثل 
ولذا فإن الوصريريريريريريريريول املسريريريريريريريريتمر إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مهم من أجل تلبية الطلب  تفشريريريريريريريريي األمراض.

ويتضريريريمن ذلك  املتنامي على الغذاء لسريريريكان يتزايدون عدداً لدى رفع التحديات النامجة عن التغريات املناخية املتوقعة.
 احلصول على حماصيل مهملة وغري مستخدمة بالقدر الكايف نظراً إىل أمهيتها التغذوية.

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  9الفقرة  المصدر:
 

ال غىن عن  لتحسريريريريريريريريريريريريّي أمر من الوا ريريريريريريريريريريريريح أن أمهية الوصريريريريريريريريريريريريول إىل املوارد الوراثية احليوانية والنباتية يف حّي 
مهية املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة أفإن ألمن الغذائي، تحقيق ا، وبالتايل لاشيةوتكييف احملاصيل وامل

اخلدمة اليت تسريريريديها أن يف السريريريبب كمن قد يو لبعض. بالنسريريريبة إىل اقل و ريريريوحاً أكون تقد والالفقاريات 
من األمور دة طويلة كانت ملأخرى كثرية، قد  نات كائلآلفات،  ريريريريريريريريمن  ون لكائنات الدقيقة يف الرتبة واألعداء الطبيعيا

احلصريريريول على املوارد وتقاسريريريم تدابري ولذلك، فإن القليل من االهتمام يف اإلدارة الزراعية. حظيت ببالتايل املسريريريلنم هبا و 
أن تشري أيضا، صون املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة والالفقاريات ميكن الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي و منافعها 

كمسريريامهة هامة املسريريتدام وصريريوهنا   هاواسريريتخداماملوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة  ، إىل تيسريريري تبادل اهدأحد األك
 .ألمن الغذائييف حتقيق ا

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  7الفقرة  المصدر:
 

 منافعهاعناصر تدابير الحصول على الموارد وتقاسم  -6
 بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
ينبغي على األطرا ، مبوجب بروتوكول ناغويا، أن ينظروا عند و ع تدابريهم للحصول على املوارد وتقاسم  -24

وتسلط  69أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص بالنسبة لألمن الغذائي.منافعها وتكييفها وتنفيذها، إىل 
، الضوء على اجملاالت يف السياسات ة للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاالعناصر للتدابري الوطني

تطوير يف جمال املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اليت قد تستحق اهتمامًا خاصًا من وجهة نظر البحث وال
 األغذية والزراعة.

 

                                        
 )ج( من بروتوكول ناغويا.8املادة   69



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

 

ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها بسيطة ومرنة. وتشكل  -25
إىل تنوع احلاالت اليت ميكن احلصول فيها على املوارد الوراثية لألغذية  إىل تعقيد هذه املسألة، ونظراً  نظراً  حتدياً  البساطة

أمر  روري للسماح  املرونةة حتسينها واستخدامها يف البحث والتطوير. ولذا فإن والزراعة، ونقلها إىل اآلخرين، ومواصل
للمس ولّي بضبط تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع احلاالت والتحديات اجلديدة اليت مت حتديدها 

الكافية الستيعاب املواقف اجلديدة واملواقف حديثاً. وينبغي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تتحلى باملرونة 
اليت مت حتديدها حديثًا من دون احلاجة إىل إعادة النظر يف التشريع. ولذلك، ينبغي أن تسمح تدابري احلصول على املوارد 

رسة، وتقاسم منافعها بنهج تنفيذ تطوري يسمح بتحسّي تشغيل نظام احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من خالل املما
والكمال الذايت واالبتكار. ويتعّي على األطرا  املتعاقدة يف بروتوكول ناغويا و ع تدابري شفافة ووا حة لتحقيق ذلك. 

كما هو األمر بالنسبة لعناصر   عمل متواصلوإن عملية و ع وتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هي 
 .هذه احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 
قد ترتافق التدابري الوطنية للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة مع تكاليف كبرية للمعامالت بالنسبة  -26

للمس ولّي وأصحاب املصلحة، وقد ترغب احلكومات يف تقييمها والتقليل منها عند و ع هذه التدابري أو تكييفها 
 تنفيذها. أو
 

م التدابري التشريعية واإلدارية وعلى مستوى السياسات اليت تعكس االحتياجات قد ترغب احلكومات عند تصمي -27
اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف معاجلة جمموعة واسعة من القضايا، 

النسبة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية املذكورة أدناه، لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها ب
 لألغذية والزراعة:

 
 الرتتيبات امل سسية؛ -أوالً 
 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها؛ -اثانيً 
 احلصول على املعار  التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ -اثالثً 
 سم العادل واملنصف للمنافع؛التقا -ارابعً 

 االمتثال والرصد.  -اخامسً 
 

 الترتيبات المؤسسية -أول
 

غالبًا ما حتدد تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الرتتيبات امل سسية إلدارة احلصول على املوارد وتقاسم  -28
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اعتماداً على  منافعها. وميكن تكليف سلطة واحدة أو عدة سلطات خمتصة بإدارة تدابري

بنية الدولة وشكل احلكومة، والصكو  الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تكون الدولة طرفًا فيها، وعند 
مت اختيارها. وميكن أن  االقتضاء، التقسيم القانوين للمس ولية، واعتماداً على تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت

تكون هذه السلطات سواء قائمة أو جديدة. وميكن أيضاً أن تشار  عدة سلطات داخل بلد واحد يف املس ولية وفقاً للمنشأ 
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اجلغرايف للمورد، والغرض من احلصول علي  واستخدام ، وإشرا  املعار  التقليدية املرتبطة باملورد الوراثي، واحلقوق اليت قد 
 ن واجملتمعات احمللية على املورد، أو أي معايري أخرى تبدو مالئمة وعملية.و ا السكان األصلييتمتع هب

 
  واحدة مس ولة عن االتصال مع أمانة يتعّي على كل طر  يف بروتوكول ناغويا أن يعّي نقطة اتصال وطنية

 70اتفاقية التنوع البيولوجي وتوفري املعلومات ذات الصلة ملقدمي الطلبات.
 أيضريريريريا على األطرا  يف بروتوكول ناغويا تعيّي سريريريريلطة وطنية خمتصريريريرية واحدة أو أكثر، تكون مسريريريري ولة يتعّي 

عن منح حق احلصريريريريريريول، واإلبالغ عن اإلجراءات واملتطلبات املنطبقة للحصريريريريريريول على املوافقة املسريريريريريريبقة عن 
  71علم وإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة.

 72املختصة.من نقطة االتصال والسلطة الوطنية  جيوز للكيان نفس  القيام بوطائف كل 
 املثال لقطاعات فرعية خمتلفة  وحيثما يتم تعيّي أكثر من سلطة وطنية خمتصة لربوتوكول ناغويا )على سبيل

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة(، يتعّي على نقطة االتصريريريريريريال الوطنية توفري معلومات حول اختصريريريريريرياصريريريريريريات 
 كل منها ووالياهتا.

  جب املعاهدة، يتم توفري احلصريريريريول امليسريريريرير وفقاً لالتفاق املوحد لنقل املواد الذي اعتمده اجلهاز الرئاسريريريريي مبو
ويف املمارسة العملية، ملعظم األطرا  يف املعاهدة نقاط اتصال وطنية وم سسة أو م سسات  73للمعاهدة.

ذلك فقط بناء على قبول االتفاق تقوم بتوفري الوصريريريريريريريريريريريريريريول الفعلي إىل مواد النظام املتعدد األطرا ، وتقوم ب
 نقل املواد من قبل مستلم املادة.املوحد ل

 
ولتو ريريريريرييح الرتتيبات امل سريريريريريسريريريريريية حول احلصريريريريريول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسريريريريريم منافعها، قد ترغب  -29

 احلكومات يف:
 

 لة؛تقييم امل سسات والرتتيبات امل سسية القائمة اليت حيتمل أن تكون ذات ص 
  البت يف توزيع املسريريريري ولية امل سريريريريسريريريريية ملختلف جوانب احلصريريريريول على املوارد وتقاسريريريريم منافعها، مبا أهنا تنطبق

 على قطاعات فرعية خمتلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛
 و ع آليات و/أو إجراءات لالتصال والتنسيق بّي امل سسات املعينة؛ 
  امل سسية النامجة عن ذلك. نشر وتوفري املعلومات عن الرتتيبات و 

 
ومهما كانت الرتتيبات امل سريريريسريريريية اليت مت اختيارها، فإن  من األمهية مبكان أن تكون الرتتيبات امل سريريريسريريريية وا ريريريحة  -30

كون هنا  آليات كافية للتنسريريريريريرييق وتبادل املعلومات. وينبغي على مسريريريريريريتخدمي املوارد الوراثية أن يعرفوا مىت توشريريريريريريفافة، وأن 
وافقة املسريريريريريريريريريريريريريبقة عن علم مطلوباً، وممن عليهم أن يطلبوا طلب املوافقة املسريريريريريريريريريريريريريبقة عن علم، ومع من ميكنهم يكون طلب امل

التفاوض بشريريريريريريريأن الشريريريريريريريروط املتفق عليها بصريريريريريريريورة متبادلة، إذا كان هذا هو ما تتطلب  تدابري احلصريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريم 

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 1-13املادة   70
 من بروتوكول ناغويا. 2-13املادة   71
 من بروتوكول ناغويا. 3-13املادة   72
 من املعاهدة. 4-12املادة   73
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ر  سريريريريريريريلطات متعددة، على سريريريريريريريبيل املثال الفيدرالية منافعها. وقد تصريريريريريريريبح إجراءات الرتخيص معقدة بسريريريريريريريرعة، حيثما تشريريريريريريريا
والدولة، يف نفس القرار، وقد تسريريريريريتغرق وقتاً طوياًل وقد تزيد تكلفة املعامالت إىل حد كبري. ولتجنب الرتتيبات امل سريريريريريسريريريريريية 

وافقة املسريريريريريريبقة املرهقة بشريريريريريريكل مفرط، قد يكون من املفيد حتديد الرتتيبات الالزمة القائمة اليت ميكن اسريريريريريريتخدامها ملعاجلة امل
عن علم والشريريريريروط املتفق عليها بصريريريريورة متبادلة. وقد ترغب احلكومات، حيث تشريريريريار  العديد من السريريريريلطات يف إجراءات 
املوافقة، يف تعيّي سريريريريلطة قيادية واحدة، أو مركز وطين لإلشريريريريرا  على سريريريريلسريريريريلة كاملة من املوافقات اجلزئية، والتواصريريريريل مع 

 طات املعنية الضوء األخضر لذلك.منح إذن واحد، عندما تعطي كل السلمقدمي الطلبات، ويف هناية املطا  
 

غالًبا ما تقع املس ولية عن اإلطار الوطين للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق سلطة واحدة 
عمدت  عديدة اً ويف الواقع، تبّين التقارير االنتقالية الوطنية بشريريأن تنفيذ بروتوكول ناغويا أن بلدان خمتصريرية.

ا عن اعتماد هنج خاص  إىل اختيار سريريريريلطة واحدة خمتصريريريرية للحصريريريريول على املوارد وتقاسريريريريم منافعها، عو ريريريريً
بيد أن سريريريلطات عديدة  ريريريمن البلد الواحد قد تتشريريرياطر مسريريري ولية احلصريريريول على املوارد  بقطاع فرعي حمدند. بقطاع أو

للموارد الوراثية احليوانية  ريريريريريريمن والية سريريريريريريلطة  وتقاسريريريريريريم منافعها، ولذا قد يندرج احلصريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريم منافعها
وسو  يعتمد اعتبار ما إذا كان تشاطر اختصاصات احلصول على  متخصصة تُعىن باملسائل اخلاصة بالثروة احليوانية.

 املوارد وتقاسم منافعها مفيًدا على املشهد امل سسي وغريه من الظرو  اخلاصة بالبلد املعين.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportرفق باء بالوثيقة من امل 5الفقرة  المصدر:
 

وبالتايل، ميكن  التكيف مع السمات املميزة للقطاعات والسلطات القطاعية املختصة قد يكون أمرًا مفيًدا.
أن تكون إحدى نتائج املشاورات بّي الوزارات املس ولة والسلطة املختصة باحلصول على املوارد وتقاسم 

ملختصة برتبية األحياء املائية، تفويض املس ولية عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل السلطة منافعها والسلطة ا
 .املختصة برتبية األحياء املائية يف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم منافعها

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  4: الفقرة المصدر
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يف حال كانت التدابري التشريريريعية أو اإلدارية أو السريريياسريرياتية اخلاصريرية باحلصريريول على املوارد وتقاسريريم منافعها 
يف البلريريدان اليت تقوم بتنظيم مواردهريريا الوراثيريرية تضريريريريريريريريريريريريريريع قواعريريد حمريريددة لقطريرياع املوارد الوراثيريرية احلرجيريرية الفرعي، 

وتشمل القضايا اليت ينبغي النظر فيها معرفة  الوراثية احلرجية".سيتعّين على صانعي السياسات النظر يف نطاق "املوارد 
ما إذا كانت تدابري احلصريريريريول على املوارد وتقاسريريريريم منافعها اخلاصريريريرية باملوارد الوراثية احلرجية جيب أن تسريريريريري على سريريريريائر 

علي ، ميكن أن تشريريريريريمل و  املوارد الوراثية احلرجية اليت تسريريريريرياهم بصريريريريريورة مباشريريريريريرة أو غري مباشريريريريريرة يف حتقيق األمن الغذائي.
املوارد الوراثية احلرجية مجيع ممارسات االستخدام والتبادل القائمة بالنسبة إىل مواد التكاثر واملواد الوراثية احلرجية )على 
غرار البذور والشريريريريريريريريريريريريريريتالت واألجزاء املتجذنرة واجلينات( اليت ترتاوح بّي أنواع األشريريريريريريريريريريريريريريجار املثمرة وغريها من املنتجات 

سريريريريريريتهال  البشريريريريريريري ومن جانب املاشريريريريريريية و/أو األنواع اليت توفر نوًعا آخر من اخلدمات املتصريريريريريريلة باألغذية الصريريريريريرياحلة لال
والزراعة )على غرار مراقبة التآكل؛ ختزين املياه وترشريريريرييحها؛ وحتسريريريريّي خصريريريريوبة الرتبة؛ والوقاية من الرياح؛ وصريريريريون التنوع 

وجّي؛ والظلن وسريريريريريريريريوى ذلك( لألشريريريريريريريريجار اليت فكنن رعاة البيولوجي؛ وتوفري علف النحل إلنتاج العسريريريريريريريريل؛ وتثبيت النرت 
األحراج من توليد الدخل بفضريريل املنتجات احلرجية غري الغذائية )مثل اخلشريريب واألليا  وامللبس وامللجأ والطاقة ومواد 

ً ا وسو  ختدم األشجار بطبيعة احلال يف حاالت كثرية أغرا الدباغة والصمو والسياحة اإليكولوجية وما إىل ذلك(.
عدة يف الوقت نفسريريريري  أو أنن الغرض املرجو منها يف األسريريريرياس سريريريرييتغري، مما قد يطرح مسريريريريألة كيفية تنظيم احلصريريريريول على 

 املوارد الوراثية احلرجية لالستخدام يف مثل هذه احلاالت.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  14: الفقرة المصدر

 

ن اإلطار الوطين للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق سلطة خمتصة غالباً ما تقع املس ولية ع
احلقيقة، أن التقارير املرحلية الوطنية بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا تبّي أن العديد من البلدان قد  واحدة.

ائم على اختار تعيّي سلطة خمتصة واحدة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بداًل من اعتماد هنج ق
ولكن قد جيوز لسريريريريريريريريريريلطات متعددة  ريريريريريريريريريريمن بلد واحد تقاسريريريريريريريريريريم  قطاع أو على قطاع فرعي حمدد إزاء هذه املسريريريريريريريريريريألة.

املسريريريريريري ولية عن مسريريريريريريألة الوصريريريريريريول إىل املوارد وتقاسريريريريريريم منافعها، ولذا فإن الوصريريريريريريول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية 
وفيما أن هذا  إنتاج النباتات.مع خصريريريريريصريريريريرية تتعاطى والزراعة وتقاسريريريريريم منافعها قد يقع  ريريريريريمن اختصريريريريرياص سريريريريريلطة مت

التقاسم للصالحيات يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مفيد، فهو سيكون رهن املشهد العام امل سسي 
 .وغري ذلك من الظرو  اخلاصة بالبلد املعّي

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Report من املرفق دال بالوثيقة 6الفقرة  المصدر:
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النباتات النامية ، برصريريد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، مبوجب الوطنية لوقاية النباتاتات املنظمضريريطلع ت
 اآلفريريرياتوانتشريريريريريريريريريريريريريريريريار هبريريريد  اإلبالغ عن طهور وتفشريريريريريريريريريريريريريريي  74املنريريرياطق املزروعريريرية والنبريريرياتريريريات الربيريريرية هريريريامبريريريا في

سريريريريم منافعها يف ما خيص موارد فإن املسريريريري ولية عن تدابري احلصريريريريول على املوارد وتقا ،ولذلك 75تها.مكافحو 
ما إذا كان تشريرياطر توقف النباتات. وسريرييوقاية املنظمات الوطنية لعلى عاتق كن أن تقع حمددة من الكائنات الدقيقة مي

من الظرو  اخلاصة ذلك  امل سسي وغريالعام اختصاصات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مفيًدا على املشهد 
 بلد.كل ب

  

                                        
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن  2-4املادة   74
 .فاقية الدولية لوقاية النباتاتاالتمن 1-8املادة   75
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 حصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامهاال -اثانيا 
 

حلصول على املوارد إىل اعند و ع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها بالنسبة  -31
 الوراثية لألغذية والزراعة، من الضروري حتديد ما يلي:

 
 م احلصول على املوارد؛أحكاشملها فئات املوارد الوراثية اليت ت (1)
 االستخدامات املقصودة اليت ت دي إىل تطبيق أحكام احلصول على املوارد؛ (2)
 استخدام املورد. نإجراءات الرتخيص املعمول هبا، تبعاً لفئة املورد الوراثي والغرض املقصود م (3)

 
 أحكام الحصول على المواردشملها فئات الموارد الوراثية التي ت (1)
 

تملة"، احملفعلية أو القيمة الينية ذات اجلوارد امل" ،بروتوكول ناغوياو اتفاقية التنوع البيولوجي يف  ،"املوارد الوراثية"عين ت -32
عاملة حتتوي على وحدات غريها من األصول أصل نبايت أو حيواين أو جرثومي أو من مواد  ةواملادة الوراثية تعين "أي

يف املعاهدة اليت تعر  "املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة" بأهنا "أي مواد وراثية  ضاً هذا التعريف أيرد وي 76".للوراثة
ينبغي على األطرا  يف املعاهدة التأكد من أن إطار و  77ذات قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة".و أصل نبايت  ذات

 مبوجب املعاهدة. ازاماهتيتناول التاخلاص هبا احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
 

 النطاق الزمني لتدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

التدابري الوطنية للحصريريريريريريريريريريريريريول على املوارد تنطوي علي  هنا  نقاة دويل حول النطاق الزمين الذي ميكن أو ينبغي أن  -33
الوطنية للحصريريريريريريول  امن تطبيق تدابريه، ن هنا  قواعد خبال  ذلكوال مينع بروتوكول ناغويا أطراف ، ما مل يك وتقاسريريريريريريم منافعها.

ما يتعلق  بيد أن  يف. على املوارد وتقاسم منافعها الستخدامات املوارد الوراثية اليت تقع خارج نطاق الربوتوكول أو احلصول عليها
عم تدابري االمتثال لالسريريريريريتخدام يف البلد، بالضريريريريريرورة على د دعتمااالسريريريريريتطيع األطرا  تباملوارد خارج نطاق بروتوكول ناغويا، ال 

 االمتثال يف الدول غري األطرا . من بروتوكول ناغويا، أو تدابري 18 إىل 15من  على النحو الوارد يف املواد

تعترب تربية األحياء املائية من الصريريريريريريريريريناعات اجلديدة اليت ال تزال تعتمد على األنواع الربية، وهنا  عدد قليل 
ونظرًا إىل حداثة هذا القطاع، فإنن النطاق الزمين للتدابري  افق خارج املوقع للموارد الوراثية.وجديد من املر 

 .اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها هو مو وع أقل أمهية بالنسبة إىل تربية األحياء املائية

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  6الفقرة  المصدر:

  

                                        
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 2املادة   76
 من املعاهدة 2املادة   77
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 / البلدان التي حصلت عليها وفقاا لتفاقية التنوع البيولوجي أالموارد الوراثية التي توفرها بلدان المنش
 

عادة ما تطبق األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي تدابري احلصول اخلاصة هبا على املوارد الوراثية اليت تكون هي  -34
التنوع البيولوجي. وحيدد "بلد منشأ املوارد الوراثية" على أن  البلد الذي تفاقية ال بلد املنشأ هلا أو اليت حصلت عليها وفقاً 

بأهنا طرو  تواجد املوارد الوراثية "طرو  املواقع الطبيعية" وتعر   78 مواقعها الطبيعية.ميتلك تلك املوارد الوراثية يف طرو  
ملستأنسة أو املستزرعة، يف احمليطات اليت اكتسبت فيها صفاهتا  من النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، ويف حالة األنواع ا

 79املميزة.
 

قد يكون من الصريريريريريريريعب حتديد بلد املنشريريريريريريريأ على وج  اليقّي بالنسريريريريريريريبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وقد جرى  -35
وعلى نطاق واسريريريريريريريريريريريريريريع عرب املناطق تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة يف أغلب األحيان 

والبلدان واجملتمعات. وقد ساهم العديد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك السكان األصليّي واجملتمعات احمللية واملزارعّي 
، والبريرياحثّي واملربّي، يف تطوير املوارد الوراثيريرية لألغريريذيريرية والزراعريرية، يف أمريرياكن خمتلفريرية ويف أوقريريات خمتلفريرية من الزمن. ويف الواقع

يعتمد صريريريريريريريون وتطوير العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على التدخل البشريريريريريريريري املسريريريريريريريتمر، ويشريريريريريريريكل اسريريريريريريريتخدامها 
 كن من خالهلا  مان احلفاظ عليها.املستدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج أداة هامة مي

رة "مركز املنشريريريريريريريأ" اخلاص هبا. وميكن إن "بلد املنشريريريريريريريأ" للمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ليس بالضريريريريريريريرو 
لتدابري احلصريريريريريريول على املوارد الوراثية وتقاسريريريريريريم منافعها أن توفر توجيهات بشريريريريريريأن الظرو  اليت ميكن اعتبار 

احلصول تدابري احملاصيل املدجنة فيها على أهنا قد اكتسبت "خصائصها املميزة"  من منطقة االختصاص اليت تسري 
 .ها فيها، أو خارجهاعلى املوارد وتقاسم منافع

وبوسريريع تدابري احلصريريول على املوارد وتقاسريريم منافعها أيضريرياً أن تقدم توجيهات بشريريأن ما إذا كانت "اخلصريريائص املميزة" 
جتعل األنواع املسريريتأنسريرية أو املزروعة "مميزة بو ريريوح عن  اليت( هي نفسريريها اخلصريريائص 2)اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة 

مدى ميكن اعتبارها كذلك، حبسريريريريب ما تنص علي  املادة السريريريريابعة من قانون االحتاد الدويل  أي نوع آخر"، أو إىل أي
 .1991حلماية األصنا  النباتية اجلديدة لعام 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  12الفقرة  المصدر:

 

بلد يكون  الوراثية "الذيلموارد قدم للطر  املمن ابروتوكول ناغويا املوافقة املسريريريريريريريريريريريريريريبقة عن علم يطلب 
احلصريريريريريريريول تدابري وميكن ل .لالتفاقية" وفقاً ينية حصريريريريريريريل على املوارد اجلالذي طر  المنشريريريريريريريأ هذه املوارد أو 

( بصورة متبادلة أن تو ح ما إذا كانت املوافقة املسبقة عن علم )والشروط املتفق عليها هاتقاسم منافععلى املوارد و 

                                        
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 2املادة   78
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 2املادة   79
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قبل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا.  هالبلد األصلي، ومجعغري اموارد وراثية من بلد حلصول على مت ا ماحيثأيضاً مطلوبة 
وارد الوراثية االمتثال للشروط وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اإلشارة إىل أن  جيب على متلقي امل

املتعلقة باحلصول على  قوانّي الوطنيةوارد، إ افة إىل النقل املثنائية، مثل اتفاقات التفاقات االمبوجب قبلوا هبا اليت 
 املوارد وتقاسم منافعها.

املوارد الوراثية من الكائنات حتديد بلد منشريريريريريريأ  ،مل يكن من املسريريريريريريتحيل، إن سريريريريريرييكون يف بعض األحيان من الصريريريريريريعبو 
خاصريريريرية املوارد الوراثية الوراثية،  لمواردلقد تكون ف. ها الطبيعيةقعايف مو وجد ، وال سريريريرييما تلك اليت تالدقيقة بكل تأكيد

  عدة ، بلدان منشأمن الكائنات الدقيقة والالفقاريات

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  10الفقرة  المصدر:

 
والزراعة ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية  ينبغي أن تكون تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وا حة يف -36

 اليت يتم تغطيتها بأحكام الوصول ذات الصلة.
 

 الموارد الوراثية العامة مقابل الموارد الوراثية الخاصة
 

يف حّي أن النظام املتعدد األطرا  التابع للمعاهدة يتناول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت "ختضع إلدارة  -37
، فإن 81اآلخرين من نطاق املعاهدة من قبل أصحاب املصلحة  اد اليت جلبتوكذلك املو  80املتعاقدة"وإشرا  األطرا  

 ال يفرق بّي املوارد الوراثية اخلا عة إلدارة وإشرا  احلكومات والفئات األخرى من املوارد الوراثية. بروتوكول ناغويا
 

ة، وال سيما يف قطاعات مثل قطاع وبالنظر إىل أن هنا  كمية كبرية من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاص -38
الثروة احليوانية، فإن  ينبغي على التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تكون وا حة فيما إذا كانت تنطبق على 

افعها القطاع اخلاص أو فقط على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة العامة. وقد يكون لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم من
أثر كبري على تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزارعة مثل تلك. وقد حتتاج هذه القوانّي أيضًا لتو يح التسلسل اهلرمي أو 

 قوق املتعلقة باملوارد الوراثية.عالقة امللكية على اختال  أنواعها، مبا يف ذلك امللكية الفكرية، وشب  امللكية وغريها من احل
 

 ثية مقابل الموارد البيولوجيةالموارد الورا
 

، تتناول بعض التدابري للحصول على املوارد وتقاسم ولكن 82واستخدامها.يتناول بروتوكول ناغويا "املوارد الوراثية"  -39
منافعها أيضًا "املوارد البيولوجية" واستخدامها. وينبغي أن تعكس احلكومات سواء إذا كان هنا  أي تأثري إلدراج املوارد 

                                        
 من املعاهدة الدولية. 2-11املادة   80
 من املعاهدة الدولية. 3-11و 15املادتان   81
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 2املادة   82
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بيولوجية يف التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها واالستفادة منها خارج نطاق االستخدام، على النحو الوارد يف ال
 بروتوكول ناغويا، على االستخدام واحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
 الموارد الوراثية التي تملكها مجتمعات أصلية ومحلية

 
توكول ناغويا أيضاً، كحالة خاصة، املوارد الوراثية اليت فلكها جمتمعات أصلية وحملية. ويستلزم الربوتوكول يتناول برو  -40

من األطرا ، يف هذه احلالة، اختاذ تدابري مبقتضى القانون احمللي، وعلى النحو املناسب، ترمي إىل  مان احلصول على 
صلية واحمللية ومشاركتها يف احلصول على موارد وراثية حيثما يسود احلق املوافقة املسبقة عن علم أو موافقة اجملتمعات األ

 83املوارد.املكرس يف منح احلصول على هذه 
 

وقد تتوخى تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تنفذ بروتوكول ناغويا، إجراءات املوافقة املسبقة عن  -41
واحمللية حيثما يسود احلق املكرس يف منح احلصول على هذه املوارد. وبذلك،  علم أو موافقة وإشرا  اجملتمعات األصلية

فإن مفهوم املوافقة املسبقة عن علم للمجتمعات هو حتد على الرغم من أن  ليس جديدا. وينبغي أن تتناول التدابري الوطنية 
ية، مع األخذ يف االعتبار للمجتمعات األصلية كيفية احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشرا  اجملتمعات األصلية واحملل

 جراءات اجملتمعية، حسب االقتضاء.واحمللية والقوانّي العرفية والربوتوكوالت واإل
 
 الستخدامات المقصودة التي تؤدي إلى تطبيق أحكام الحصول على الموارد (2)

 
 لوجي للموارد الوراثية لألغذية والزراعةالبحث والتطوير بشأن التكوين الوراثي و/أو التشكيل الكيميائي البيو 

 
تنطبق بعض التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على استخدامات حمددة للموارد الوراثية، مثل  -42

فقة استخدامها يف البحث والتطوير. ومبوجب بروتوكول ناغويا "يكون احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها خا عاً للموا
املسبقة عن علم من قبل البلد الذي يوفر هذه املوارد، أي بلد املنشأ هلذه املوارد، أو البلد الذي حصل على املوارد الوراثية 

"واستخدام املوارد الوراثية" يعين "إجراء البحث  84خال  ذلك.وفقًا ألحكام االتفاقية )...(" إال إذا قرر هذا الطر  
راثي و/أو الكيميائي البيولوجي للموارد الوراثية، مبا يف ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا والتطوير بشأن التكوين الو 

 85حيائية )...(".األ
 

وتغطي تدابري أخرى للحصول على املوارد وتقاسم منافعها املزيد من االستخدامات اليت ت دي إىل تطبيق أحكام  -43
تطلب احلصول على املوارد الوراثية ألغراض معينة ختتلف عن البحوث احلصول على املوارد. ويف طل هذه التدابري، قد ي

والرتبية املوافقة املسبقة عن علم، على سبيل املثال، استخدام املوارد الوراثية الستخراج مركبات معينة. وكثرياً ما تشري التدابري 

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 2-6املادة   83
 من بروتوكول ناغويا. 1-6املادة   84
 )ج( من بروتوكول ناغويا.2املادة   85
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ينية، ولكن كمنتج هنائي أو سلعة. وإن األساس إىل "املوارد البيولوجية"، وهذا يعين أن املوارد ال تستخدم لرتكيبتها اجل
املنطقي هلذا التعريف الواسع هي اخلربة بأن املركبات املستخدمة يف صناعات املستحضرات الصيدالنية والتجميلية، غالبا 

يف بعض  ما يتم استخراجها من املنتجات الزراعية، ذات املصدر من خالل وسطاء من األسواق احمللية بأسعار حملية، واليت
 األحيان ال تعكس القيمة السوقية الفعلية للمركبات املستخرجة.

 
وسيعين تعريف واسع لألغراض، اليت من شأهنا التقاط جمموعة كاملة من األنشطة اليت حتدث عادة وبشكل منتظم  -44

ري من املعامالت حيث يف مع السلع الزراعية يف سياق إنتاج األغذية، أن أحكام احلصول على املوارد تنطبق على عدد كب
الوقت احلا ر قد يكون افرتاض مشرتي هذه السلع يف معظم البلدان، أن  يف مثل هذه احلاالت يظهر عقد البيع اتفاق 
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. ويف الواقع، قد يليب عقد البيع أو أن  قد ال يليب متطلبات احلصول على املوارد وتقاسم 

 اً للتدابري الوطنية.منافعها وفق
 

 وبالنسبة لغري األطرا  يف بروتوكول ناغويا، هنا  أيضاً خيار هنج خمتلف. -45
 

املوارد الوراثية احليوانية املتاحة لالسريريريريريريريريريريتخدام املباشريريريريريريريريريرير، مثاًل لالسريريريريريريريريريريتهال  )البيض(، وذبح/تسريريريريريريريريريريمّي أو إن 
ا باعتبارها م وارد وراثية )للبحوث والتنمية، مبا يف الذكور/السريريريريريائل املنوي للتكاثر، ميكن أن ُتسريريريريريتخدم أيضريريريريريً

ذلك الرتبية(. وتقلق بعض البلدان من أن املوارد الوراثية اليت متن احلصريول عليها دون املوافقة املسريبقة عن علم والشريروط 
د . لذا، فإن تدابريها اخلاصريريرية باحلصريريريول على املوار البحث والتطويراملتفق عليها قد ُتسريريريتخدم يف هناية املطا  ألغراض 

 .البحث والتطوير على السواءوتقاسم منافعها تنظنم عملية احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها املباشر وألغراض 

غري أن تنظيم عملية احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها الستخدامها املباشر قد ي ثر بشكل كبري على جتارة 
ثر احليوانات )مثاًل السريريريريريريريريريريريائل املنوي، واألجننة(، وبالتايل على األمن الغذائي. وإذا احليوانات املعدنة للذبح ويف مواد تكا

مل تنظنم التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها عملية احلصول على املوارد الوراثية احليوانية الستخدامها 
ت النينة املباشريريرير، ميكنها أن تطلب إىل املسريريريتخدم احلصريريريول على املوافقة املسريريريب قة عن علم وتقاسريريريم املنافع يف حال تغرين

 .البحث والتطويرواسُتخدمت احليوانات أو مواد التكاثر املعدنة أصاًل لالستخدام املباشر يف هناية املطا  ألغراض 

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  10الفقرة  المصدر:
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ة املائية لألغذية والزراعة إىل السريريريريريريريريريريوق يف شريريريريريريريريريريكل ميكن اسريريريريريريريريريريتخدام  "كمورد غالًبا ما تصريريريريريريريريريريل املوارد الوراثي
بيولوجي" )على سريريبيل املثال، لالسريريتهال  البشريريري( أو كمورد جيين )على سريريبيل املثال، للبحث والتطوير، 

خدم مبا يف ذلك الرتبية(. وقد يكون لتنظيم احلصريريريريريريريول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة اليت تسريريريريريريريت
. وهنا  العديد من ، وبالتايل على األمن الغذائي"كمورد بيولوجي" تأثري كبري على جتارة األمسا  والسلع النباتية املائية

القوانّي املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت ترت  مسألة تبادل املوارد البيولوجية دون تنظيم؛ ومع ذلك، 
بيولوجي فجأة للبحث والتطوير، فإن ذلك يتطلب من املسريريتخدم أن يطلب تصريريرحًيا ومشريرياركة إذا مت اسريريتخدام املورد ال

 .الفوائد احملتملة

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  6املصدر: الفقرة 

 

أو كأغذية( غالًبا ما تصريريل املوارد الوراثية احلرجية إىل األسريريواق بشريريكل يتيح اسريريتخدامها كسريريلع )مثالً للزرع 
وتبدي بعض البلدان قلقها يف أن ُتسريريتخدم يف هناية املطا  السريريلع اليت يتم احلصريريول  أو للبحث والتطوير.

وبالتايل، فإنن التدابري  عليها من دون موافقة مسريريريبقة عن علم ومن دون شريريريروط متفق عليها ألغراض البحث والتطوير.
م احلصول على املوارد الوراثية لكال الفئتّي أي الستخدامها كسلعة اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها تنظن 

غري أنن تنظيم احلصريريريريريول على املوارد الوراثية احلرجية املسريريريريريتخدمة كسريريريريريلعة قد يكون ل  أثر كبري على  وللبحث والتطوير.
م منافعها احلصريريريريريول على ويف حال مل تنظنم التدابري اخلاصريريريريرية باحلصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريري جتارة مواد التكاثر احلرجية.

السريريريريريلع، قد تسريريريريريتوجب مع ذلك من مسريريريريريتخدمها احلصريريريريريول على إذن وتقاسريريريريريم منافعها يف حال تغرين القصريريريريريد منها ومت 
 استخدام السلع ألغراض البحث والتطوير.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  10الفقرة  المصدر:
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ألغذية والزراعة املتاحة لالسريريريريريريريريتخدام املباشريريريريريريريرير أي لالسريريريريريريريريتهال  أو التكاثر أن ميكن للموارد الوراثية النباتية ل
، مبا يف ذلك الرتبية. وهنا  ختون  من أن ينتهي أمر املوارد الوراثية طويرتسريريريريريريريتخدم غالباً أيضريريريريريريرياً للبحث والت

ولذا تسريريريتوجب بعض  .طويراليت مت احلصريريريول عليها يف البداية لالسريريريتخدام املباشريريرير، يف اسريريريتخدامها لغايات البحث والت
القوانّي املواَفقة املسريريريريريريريريريريريريريريبقة عن علم والشريريريريريريريريريريريريريريروط املتفق عليها، للحصريريريريريريريريريريريريريريول على املوارد الوراثية لغايات البحث والتطوير 

 .واالستخدام املباشر

اً غري أنن تنظيم احلصريريول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل االسريريتخدام املباشريرير قد ميارس أثراً ملحوط
على املوارد الوراثية  على جتارة البذور وحىت األغذية، وبالتايل على األمن الغذائي. ويف حال أحجمت تدابري احلصريريريريريريريريريول

منافعها عن تنظيم احلصريريريريريريريريول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات االسريريريريريريريريتهال  املباشريريريريريريريرير، فقد  وتقاسريريريريريريريريم
وتقاسريريريريريريريم املنافع حّي تتغري النية، حبيث يتم فجأة اسريريريريريريريتخدام البذور أو تسريريريريريريريتوجب يف كل حال الشريريريريريريريروط املتفق عليها 

 .األغذية اليت كانت خمصصة لالستخدام املباشر، لغايات البحث والتطوير

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  11الفقرة  المصدر:
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ا  بعض الكائنات احلية الدقيقة هناألسريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريية،  السريريريريريريريريريلعهو الشريريريريريريريريريأن بالنسريريريريريريريريريبة إىل احملاصريريريريريريريريرييل من كما 
ميكن خماو  بأن  بعض الأغذية أو أليا . وقد أثار سريريريريريريريريريريريريريريتخدامها كوالالفقاريات اليت تعامل كسريريريريريريريريريريريريريريلعة ال

صريريريريل عليها يف األصريريريريول احلطوير وإن كان يتم لبحث والتهذه السريريريريلع يف هناية املطا  ألغراض ا ماسريريريريتخدا
تاحة املالالفقاريات، مثل احلشريريريريريريريريريريريرات والقواقع، رد الوراثية من املوا فغالبا ما ميكن اسريريريريريريريريريريريتخداملالسريريريريريريريريريريريتخدام املباشريريريريريريريريريريرير. 

وجيوز رتبية. ال، مبا يف ذلك تطويرلبحث والغراض ا، أللتكاثرأو االسريريريريريريريريتهال  أو ا ةلالسريريريريريريريريتخدام املباشريريريريريريريرير، مثاًل للتجار 
حلصريريريول م اينظتلكن دراسريريريات التنقيب البيولوجي. و لالسريريريتنبات املرجعي يف  ةأحد الكائنات الدقيقة املطلوباسريريريتخدام 

على غري مرغوب في  بشريريريكل  ثر يقد لالسريريريتخدام املباشريريرير  الالفقارياتو الكائنات احلية الدقيقة على املوارد الوراثية من 
الكائنات املوارد الوراثية من لى عصول عن تنظيم احلاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها تدابري امتنعت إذا و التجارة. 

تطلب املوافقة املسريريبقة عن فإن  ما يزال بإمكاهنا أن مباشريرير، بشريريكل ات اليت ميكن اسريريتخدامها الالفقاريو احلية الدقيقة 
الالفقاريات و الكائنات احلية الدقيقة ويتم اسريريريريريريريريريريريريتخدام املوارد الوراثية من نية املتلقي حيثما تتغري علم وتقاسريريريريريريريريريريريريم املنافع 

 لبحث غراض االستخدام املباشر ألاأصاًل منها  قصودامل
جتار بانتظام احلدود الدولية دون قصد من خالل اإلتعرب بأن الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات يضا اإلقرار وينبغي أ
 .يف السلع

رغب يف تملواد اليت اإلشريريارة إىل بلد منشريريأ ا ةعاملودم جمموعات اسريريتنبات امليكروبات اليوم من اجلهات وتتطلب معظم 
معلومات بشأن املوافقة املسبقة عن علم من  تطلب أيضاً ت امليكروبات جمموعات استنبا. ويبدو أن معظم عهاإيدا

واد االمتثال لألحكام ذات من متلقي املتطلب العديد من جمموعات اسريريريريتنبات امليكروبات كما .  86ملوادابلد منشريريريريأ 
إذا كانت  مناعيف غالب األحيان لد املنشريريريريريأ، بغض النظر اخلاصريريريريرية باحلصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافعها لبالصريريريريريلة 

نقل املواد جملموعات . وهذا يعين أن اتفاقات هقبل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا أو بعدأودعت  أوواد قد مجعت امل
ملواد بالنسريريبة إىل اتفق عليها املشريريروط والقد تطلب يف بعض األحيان املوافقة املسريريبقة عن علم اسريريتنبات امليكروبات 

مبوجب الوالية القضريريريريريريائية اليت تعمل يف طلها  هاتقاسريريريريريريم منافعاملوارد و  احلصريريريريريريول علىمن نطاق تدابري تسريريريريريريتبعد اليت 
نقل املواد جملموعات واتفاقات  هامنافع تقاسريريريريريماحلصريريريريريول على املوارد و تدابري وميكن ل. جمموعة اسريريريريريتنبات امليكروبات

ة من أجل البحث تفق عليها مطلوباملشريريروط والإذا كانت املوافقة املسريريبقة عن علم ما ح يو ريرياسريريتنبات امليكروبات ت
 .بشأن املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقةوالتطوير 
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 تطوير الموارد الوراثية في سياق اإلنتاج الزراعي
 

ارد على "االستخدام" باملعىن املقصود يف إذا اقتصرت األنشطة اليت ت دي إىل تطبيق أحكام احلصول على املو  -46
بروتوكول ناغويا، فإن  من الوا ح أن بعض االستخدامات النموذجية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال 

 ت دي زراعة البذور الستخدام املنتجات احملصودة فيما بعد لالستهال  البشري، ال تنطبق عليها صفة استخدام، وبالتايل ال
 تطبيق أحكام احلصول على املوارد.إىل 

 
وهنا  صعوبة أكرب يف تصنيف األنشطة األخرى اليت ت دى بانتظام فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.  -47

جمتمع زراعي على وقد ُتطرح مسألة ما إذا كان اختيار املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستنساخها من قبل مزارع و 
أساس الصفات املظهرية من دون أي أساليب وراثية، يصنف على أن  "استخدام". وباملثل، قد تساهم تربية األمسا  اليت 
ختدم غرض إنتاج أمسا  لالستهال  البشري يف نفس الوقت يف التطوير الوراثي، وبالفعل يف تدجّي األمسا ، من خالل 

التفريخ. وقد ختدم جتارب األصول، اليت تساعد على حتديد شتالت األشجار اليت تتكيف االنتقاء الطبيعي نظرا لبيئة 
بطريقة أفضل مع طرو  موقع الزراعة، غرض إعادة التحريج وإنتاج األخشاب على املواقع اليت تشب  بيئة االختبار؛ ومن 

وميكن اعتبار استخدام أجنة املاشية أو جهة أخرى، فإن جتارب األصول مهمة للرتبية املخطط هلا داخل وبّي األنواع. 
السائل املنوي البقري لالستنساخ، ويف هناية املطا ، إنتاج األلبان واللحوم على أن  يقع خارج حدود "االستخدام". ومع 

للتدابري  ذلك، قد ينطوي اختيار الثريان املاحنة للسائل املنوي واختيار ذرية لإلكثار، على جوانب من البحث والتطوير. ووفقاً 
الوطنية، فإن افرتاض أصحاب املصلحة عند بيع املادة الوراثية يف شكل سائل منوي، وأجنة، وما إىل ذلك، غالبا ما ستكون 

ولكن،  87قيمت  كمورد وراثي ينعكس بالفعل يف سعره، وأن املشرتي سيكون حراً يف استخدام  ملزيد من البحوث والرتبية.
طبق ذه املواد يصنف على أن  "استخدام" حبسب تعريف التدابري الوطنية، فعندها ستنإذا كان االستخدام املخطط هل
 متطلبات احلصول على املوارد.

 
وجيري تشريريكيل العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطويرها وحتسريريينها من خالل اسريريتخدامها املتواصريريل يف  -48

ر" بريريالتوازي مع اإلنتريرياج الزراعي، قريريد يكون من الصريريريريريريريريريريريريريريعريريب التمييز بّي اإلنتريرياج الزراعي. وحيثمريريا حيريريدث "البحريريث والتطوي
"االسريريريريريتخدام" من األنشريريريريريطة املتعلقة بإنتاج املنتجات الزراعية للبيع واالسريريريريريتهال  البشريريريريريري. وميكن أن توفر تدابري احلصريريريريريول 

أمثلة عن األنشريريريريطة/أغراض على املوارد وتقاسريريريريم منافعها التوجي  ملعاجلة هذه احلاالت، على سريريريريبيل املثال، من خالل سريريريريرد 
االسريريتخدام اليت تندرج حتت "االسريريتخدام" وأمثلة أخرى تقع خارج تعريف "االسريريتخدام". وسريرييكون التوجي  الفين اإل ريريايف 

 مهماً لتسهيل تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.
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وراثية احليوانية اليت تعترب من فئة "االسريريريريتخدام" من الضريريريريروري حتديد بكل و ريريريريوح األنشريريريريطة املتصريريريريلة باملوارد ال
وتلك اليت ال تُعترب من هذه الفئة. ويتعّين على الدول أن تسريريريريريريريتعرض وحتدد األنشريريريريريريريطة املرتبطة باملوارد الوراثية 

أو احليوانية اليت ميكن اعتبارها "اسريريريريريريريريتخداماً". فاألنشريريريريريريريريطة املسريريريريريريريريتندة على حتديد خمتلف اخلصريريريريريريريريائص املظهرية، أو الوراثية 
البيولوجية الكيميائية للموارد الوراثية احليوانية اليت يتم الوصول إليها، أو املتعلقة هبا، تُعترب عادة على أهنا "حبث وتطوير". 
ومن جهة أخرى، فإن جتارة احليوانات احلينة أو مواد التكاثر اخلاصريريريريرية هبا، وتنفيذ أو حتسريريريريريّي أسريريريريرياليب التكنولوجيا احليوية 

 األنواع احملدندة )التلقيح االصريريريريريريريريريطناعي، ونقل األجننة، وتطعيم الغدة التناسريريريريريريريريريلية(، وإكثار احليوانات اخلاصريريريريريريريريرية بالتكاثر يف
لإلنتاج التجاري، فضريريريريرياًل عن تسريريريريريمّي احليوانات لذحبها أو االحتفاظ هبا إلنتاج احلليب أو البيض، هي أنشريريريريريطة ال تعترب 

 إىل تطبيق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.أهنا "استخدام"، ولذا، وحبسب القوانّي املرعية، لن ت دي 

ا معاجلة مسريريألة "إعادة اسريريتخدام" املوارد الوراثية احليوانية اليت تشريريكنلت سريريابًقا من  وقد يرغب صريريانعو السريريياسريريات أيضريريً
دام" خالل "االسريريريريريتخدام" يف طل املوافقة املسريريريريريبقة عن علم والشريريريريريروط املتفق عليها. ويف حال تطلبت "إعادة االسريريريريريتخ

املوافقة املسريريريريبقة عن علم والشريريريريروط املتفق عليها، كما يف االسريريريريتخدام األول للموارد الوراثية احليوانية، فهذا قد يولند يف 
املسريريريريريريتقبل "هرميات اإلذن" ويعقند "االسريريريريريريتخدام" املسريريريريريريتقبلي للموارد الوراثية احليوانية. وقد خيتار مربو احليوانات تاليف 

ا عن اسريريريريريتخدامها، وحفظها وحتسريريريريريينها. واقرتح فريق اخلرباء املعين باحلصريريريريريول على املوارد املوارد الوراثية احليواني ة، عو ريريريريريً
ذلك من خالل دعم و ريريريريع املعايري  يف مباالوراثية وتقاسريريريريم منافعها أن تنظر احلكومات يف حلول متميزة هلذه املسريريريريألة، 

أو إجياد حلول  يف قطاع النبات إعفاء املربّيالقطاعية الفرعية باالسريريريريريريريريريريريتناد إىل أفضريريريريريريريريريريريل املمارسريريريريريريريريريريريات احلالية، من قبيل 
 .متعددة األطرا 

  CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  11الفقرة  المصدر:

 
يف حّي أن املمارسريريريريريريات، مثل مجع املواد احلية من املواقع الربية واسريريريريريريتخدامها الحًقا يف تربية األحياء املائية، 

تربية األحياء املائية القائمة على الصيد الطبيعي، قد ال تعترب بو وح على أهنا "حبث اليت يطلق عليها اسم 
وتطوير"، وبالتايل قد ال ت دي إىل تطبيق تدابري احلصريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريم منافعها، فإن تربية األحياء 

وبالتايل، ينبغي  عملية "حبث وتطوير". املائية قد تسهم يف الوقت نفس  يف التحسّي الوراثي وبالتايل فإن  ميكن اعتبارها
أن ترسريريريريريم تدابري احلصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافعها خطًا وا ريريريريريًحا بّي األنشريريريريريطة ذات الصريريريريريلة باملوارد الوراثية املائية 

 لألغذية والزراعة اليت تعترب "استخداًما" وتلك اليت ليست كذلك.

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  7الفقرة  المصدر:
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إنن اختبارات املصريريريريدر اليت تسريريريرياعد على حتديد الشريريريريتالت األفضريريريريل اليت تتكيف مع الظرو  اخلاصريريريرية مبوقع 
زرع حمدد قد تصلح بكل بساطة ألغراض التشجري وإنتاج املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية يف مواقع شبيهة 

 البحث عن املصريريريريريدر عنصريريريريريرًا هاًما من عناصريريريريرير تربية األشريريريريريجار ومن جهة أخرى، يعدن  بالبيئة اليت جرى فيها االختبار.
لذا، جيب أن حتدد التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها  وغالًبا ما يُعترب يف نطاق "البحث والتطوير".

"االسريريريريريتخدام" وتلك بو ريريريريريوح اخلط الفاصريريريريريل بّي األنشريريريريريطة املتصريريريريريلة باملوارد الوراثية احلرجية اليت ميكن اعتبارها من فئة 
 الواقعة خارج هذه الفئة.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  11الفقرة  المصدر:

 

جيب أن يكون هنا  حتديد وا ريريريريريريريريح لألنشريريريريريريريريطة املتصريريريريريريريريلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تعترب 
ربية النبات بشكل عام "استخداماً"، ولكن ليس وا حاً "استخداماً" ولتلك اليت ال تعترب كذلك. وتعترب ت

أو بناء على خطوطها النقية، أو تكوين  باجلملةالرتبية أو األنشطة من قبيل انتقاء البذور -ما إذا كانت أنشطة الزراعة
 ".وانتقاء اهلجائن العفوية أو الطفرات، تعترب "استخداماً 

اثية النباتية السريريريريتخدامها املباشريريريرير كبذور أو أغذية/أعال ، ليسريريريريت م هلة ومن ناحية أخرى فإن التجارة باملوارد الور 
املرعية، وال ت دي إىل تطبيق تدابري احلصريريريريريول على املوارد  القوانّيعادة لتعترب "اسريريريريريتخداماً" وهي بالتايل تعتمد على 

 .وتقاسم منافعها

ارد الوراثية النباتية اليت مت توليدها سابًقا من وقد يرغب صانعو السياسات أيًضا يف تناول مسألة "إعادة استخدام" املو 
خالل "االسريريريريتخدام"، يف طل املوافقة املسريريريريبقة عن علم والشريريريريروط املتفق عليها. ويف حال تطلبت "إعادة االسريريريريتخدام" 

لند يف املوافقة املسريريريريريريبقة عن علم والشريريريريريريروط املتفق عليها، كما يف االسريريريريريريتخدام األول للموارد الوراثية النباتية، فهذا قد يو 
املستقبل "هرميات اإلذن" ويعقند "االستخدام" املستقبلي للموارد الوراثية النباتية. وقد خيتار مربو النباتات تاليف املوارد 
الوراثية النباتية، عوً ا عن استخدامها، وحفظها وحتسينها، األمر الذي قد يفضي إىل و ع يتناقض بشكل سافر مع 

لموارد الوراثية النباتية ألغذية والزراعة اليت تشريريريريريريريجع املربّي على السريريريريريريريعي إىل اسريريريريريريريرتاتيجيات خطة العمل العاملية الثانية ل
لتوسريريريريريريريريريريريريريرييع القاعدة ترمي إىل توسريريريريريريريريريريريريريرييع التنوع الوراثي يف برامج تربية النبات ويف منتجات تلك الربامج. وقد اقرتح فريق 

يف حلول متميزة هلذه املسريريريريريألة، مبا يف  احلكوماتر اخلرباء املعين باحلصريريريريريول على املوارد الوراثية وتقاسريريريريريم منافعها أن تنظ
ذلك من خالل دعم و ع املعايري القطاعية الفرعية باالستناد إىل أفضل املمارسات احلالية، من قبيل إعفاءات املربّي 

 .على صعيد تشريعات محاية تنوع النباتات، أو إجياد حلول متعددة األطرا 

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportبالوثيقة من املرفق دال  13الفقرة  المصدر:
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الكائنات احلية الدقيقة من ألنشريريريريريريريريريريريريريطة املتعلقة باملوارد الوراثية احتديد توخي الو ريريريريريريريريريريريريريوح يف هنا  حاجة إىل 
 أن هنا  أنشريريريريريطةاإلشريريريريريارة إىل من املهم و كذلك. ال تعترب  " وتلك اليت اوالالفقاريات اليت تعترب "اسريريريريريتخدامً 

لكنها و الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات من املوارد الوراثية بشريريريريريأن نفذ دعماً( للبحوث و تُ معينة ترتبط )أ"فهيدية" 
على سريريبيل املثال، مبا يف ذلك ختزين  صريريونصريرييانة وإدارة اجملموعات ألغراض الك"،  اً ليسريريت على هذا النحو "اسريريتخدام

وصريريريريريريريريريريريريريف جمرد ن كما أ  ها.وتقييم هاوحتديد هاوتكاثر ا تهالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وتربيمن املوارد الوراثية 
يف البحوث القائمة على النمط الظاهري، مثل التحليل املورفولوجي أو االستخدام التشخيصي لتسلسل الوراثية ملوارد ا

لذلك، ال ميكن اعتبار كل و . اً اسريريريريريريريريريريريريريريتخداميعترب حتديد اهلوية، قد ال يكون م هاًل عادة لغرض جيين معرو  جيداً ل
 88اً.لموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات استخداملراسة د

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  11الفقرة  المصدر:

 
 البحوث والتطوير لألغذية والزراعة

 
ة احلصول على املوارد الوراثية )ج( من بروتوكول ناغويا، بإمكان احلكومات النظر يف معاجلة مسأل8يف  وء املادة  -49

واستخدامها بشكل خمتلف، إذا كان املقصود من ذلك املسامهة يف البحوث والتطوير لألغذية والزراعة. ويتمثل أحد 
اخليارات بالنسبة لبلد ما يف عدم طلب املوافقة املسبقة عن علم ملثل هذه املوارد. وبدال من ذلك، ميكن تطبيق متطلبات 

أو معايري تقاسم املنافع، أو أن  بإمكان سلطة خاصة، على سبيل املثال، أن تكون مس ولة عن احلصول  إجرائية خاصة
على املوارد وتقاسم منافعها. وبإمكان تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تراعي هذا التمييز النظر يف ما إذا 

غري أن التمييز بّي املنتجات الزراعية  89لغري األغذية/األعال . كان ينبغي أو ال ينبغي أن تشمل املنتجات الزراعية
لألغذية/األعال  واملنتجات الزراعية لغري األغذية/األعال  يواج  صعوبة وهي أن  غالبًا ما يكون غري معرو ، خالل 

الزراعية اليت قد  مرحلة البحث والتطوير، ما هو الغرض الذي ستستخدم من أجل  النتيجة. وهنا  العديد من املنتجات
تستخدم أو أهنا تستخدم ألغراض األغذية أو غري األغذية على حد سواء. ومع ذلك، بإمكان تدابري احلصول على املوارد 
وتقاسم منافعها، على سبيل املثال، أن تعفي من "البحوث والتطوير لألغذية والزراعة" عمليات البحوث والتطوير اليت 

 ري األغذية/األعال .هتد  إىل خدمة األغراض لغ
 

                                        
 يف: 1انظر اجلدول   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 املعاهدة، املادة   89
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هبد  اإلقرار بالدور اخلاص الذي ت دي  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة لتحقيق األمن الغذائي، قد تنظر 
احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصول على املوارد الوراثية واستخدامها بشكل خمتلف يف حال كانت 

ية والزراعية. وقد يقضي أحد اخليارات التنازل عن متطلبات املوافقة املسبقة معدنة للمسامهة يف البحوث والتنمية الغذائ
 عن علم والشروط املتفق عليها للحصول على املوارد الوراثية احليوانية للبحوث والتنمية يف قطاع الثروة احليوانية.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  12الفقرة  المصدر:

 

د  اإلقرار بالدور اخلاص الذي ت دي  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي، قد تنظر هب
احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصريريريريول على املوارد الوراثية واسريريريريتخدامها بشريريريريكل خمتلف يف حال كان 

جمال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، تلحظ اهلد  منها املسريريريريريريريريريريريامهة يف البحوث والتنمية الغذائية والزراعية. ويف 
صريريريريانعو السريريريريياسريريريريات يف اختياره. واحلقيقة أن  يرغباملعاهدة نظاماً شريريريريامالً للحصريريريريول على املوارد وتقاسريريريريم منافعها قد 

لألغذية والزراعة. عدداً متزايدًا من البلدان قد اختار املعاهدة باعتبارها نظاماً خاصريريريريريريريريريريريريريرياً ألهم املوارد الوراثية النباتية 
وبالنسريريريريريريريريريريبة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ال يشريريريريريريريريريريملها النظام املتعدد األطرا  للحصريريريريريريريريريريول على املوارد 
وتقاسريريريم املنافع التابع لالتفاقية، جيوز لصريريريانعي السريريريياسريريريات أن يقدموا تبسريريرييطات مثل تطبيق الشريريريروط واألحكام على 

 .واد، أو حىت التنازل عن املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليهااالتفاق املوحد لنقل امل

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  14الفقرة  المصدر:

 

يف حتقيق الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات من هبد  اإلقرار بالدور اخلاص الذي ت دي  املوارد الوراثية 
يً الحكومات النظر، فلميكن ألمن الغذائي، ا يف التعامل مع ( من بروتوكول ناغويا، ج)8ا مع املادة شريريريريريريريريريريريريريري

والتطوير املسريريامهة يف البحث إذا كان املقصريريود منها بشريريكل خمتلف خدامها سريريتاو هذه املوارد احلصريريول على 
 ةاخلا ريريريريريعالوراثية لى املوارد عصريريريريريول تقييد احلبملزم ال يوجد بلد   أناإلشريريريريريارة إىل من املهم ألغذية والزراعة. و ايف جمايل 

 .القضائية لواليت 

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  12الفقرة  المصدر:
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 البحث والتطوير التجاري/غير التجاري
 

اثية. فيز تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أحيانا بّي االستخدام التجاري وغري التجاري للموارد الور  -50
وغالبا ما يستفيد االستخدام غري التجاري من الليونة على متطلبات الرتخيص وإجراءات ترخيص أبسط. وغالبا ما تكون 
املوافقة املسبقة عن علم مطلوبة لكال هذين الشكلّي من االستخدام. غري أن  يف حالة االستخدام غري التجاري، يعطى 

تقاسم املنافع النقدية على الفور، إذا وافقوا على العودة إىل املزود والتفاوض على املتلقّي أحيانا خيار عدم التفاوض على 
تقاسم املنافع النقدية، إذا تغريت نيتهم. وينبغي أن تنظر الدول يف كيفية حتديد املشغالت اليت تشري إىل حدوث تغري يف 

 نية وكيفية معاجلة هذه التغريات.ال
 

طاع الثروة احليوانية إىل و ريريريريريريريع طرق للمزارعّي تركنز على التنمية الزراعية، هتد  البحوث غري التجارية يف ق
مما يوفنر هلم املنافع االجتماعية ومنافع للمزارعّي )البحوث لتحسريريريريريريريريريريريريريّي طرق التحسريريريريريريريريريريريريريّي الوراثي واالختيار 

كافحة )الفحوصريريريريريريريات والبحوث بشريريريريريريريأن تكينف املوارد الوراثية احليوانية ومقاومتها لألمراض( والطرق اخلاصريريريريريريرية بتدابري امل
البيطرية، وسريريريريريريريريريريالمة األغذية والتتبع(. كما أن البحوث العامة أسريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريية لقطاع الثروة احليوانية، وانتقلت إىل البحوث 

 التعاونية بشأن الطرق اليت تتضمن التسلسل والرتكيب الوراثي املتاحّي جمانًا.

لتحسّي الوراثي للصفات اهلامة )مثاًل غالت املنتجات وتركنز البحوث التجارية، اليت جتريها صناعة الرتبية، على طرق ا
ومضريريموهنا، والتكاثر، والصريريحة، وطول العمر، وكفاءة اسريريتخدام املدخالت( وحتسريريّي طرو  تربية احليوانات )التغذية، 

املتأتية  واإليواء والرعاية الصحية(. وجتري هذه البحوث عادًة على األرصدة الوراثية ذات امللكية اخلاصة )االختيار( أو
 من مصادر خارجية )اإلدارة(.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  13الفقرة  المصدر:

 

ترمي أنشريريريريريريريريريريريريريريطريرية عريريديريريدة يف قطريرياع تربيريرية النبريريات يف هنريريايريرية املطريريا  إىل تطوير منتج، فيجوز بريريالتريريايل اعتبريريارهريريا 
من التمييز بّي األنشريريريريريريريريريريريريريطة التجارية واألنشريريريريريريريريريريريريريطة "جتارية". ولذا قد ال يسريريريريريريريريريريريريريتفيد قطاع تربية النباتات جًداً 

التجارية، والتبسريرييطات اليت تتيحها تدابري احلصريريول على املوارد وتقاسريريم منافعها لألنشريريطة غري التجارية. ولكن قد  غري
ينظر صانعو السياسات يف إعفاء حبوث تربية النباتات غري التجارية من تطبيق تدابريهم للحصول على املوارد وتقاسم 

 .نافعها، األمر الذي سيتطلب تعريفاً وا حاً لألنشطة املشمولة هبذا اإلعفاء، أو حتديدهام

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  15الفقرة  المصدر:
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يف هناية املطا  إىل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات من املوارد الوراثية ذات صلة بترمي أنشطة عديدة 
القطاعات سريريريريريريريريتفيد تقد ال رهنا بتعريف مصريريريريريريريريطلح "جتاري"، جيوز بالتايل اعتبارها "جتارية". و و تطوير منتج، 

قطاع تربية  ألغرض البحث والتطويرالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات من املوارد الوراثية اليت تسريريريريريريريريريريتخدم 
لتجارية والتبسريريريرييطات اليت تتيحها تدابري احلصريريريريول على ا من التمييز بّي األنشريريريريطة التجارية واألنشريريريريطة غريكثريا النباتات  

بروتوكول )ج( من 8، فاشيا مع املادة املوارد وتقاسم منافعها لألنشطة غري التجارية. ولكن قد ينظر صانعو السياسات
 .حلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا من تطبيق تدابريأنشطة معينة خاصة بالبحث والتطوير يف إعفاء  ،ناغويا

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  13الفقرة  المصدر:

 
قد يكون هنا  تطبيق حمدود للتمييز بّي االستخدام التجاري وغري التجاري، وهو أمر مهم بشكل خاص للبحوث  -51

وعمليات التطوير اليت هتد  ، يف حالة جوانب معينة من البحوث الزراعية 90التصنيفية وأمر يشجع علي  بروتوكول ناغويا
ذلك، فإن التمييز  إىل حتسّي اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتايل قد تتأهل، يف معظم احلاالت، لالستخدام التجاري. ومع

قد يكون كبريا بالنسبة للبحوث التصنيفية املستخدمة لبناء أطر للتمييز بّي اآلفات ومسببات األمراض واألنواع الغريبة عن 
 نا  األصيلة، أو األنواع املفيدة أو امل ذية.األص

 
 اإلعفاء من أنشطة محددة

 
قد تعفي تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضا بعض االستخدامات للموارد الوراثية من أية متطلبات  -52

رد الوراثية داخل وبّي اجملتمعات للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. على سبيل املثال، ميكن إعفاء عمليات تبادل املوا
األصلية واحمللية وصغار املزارعّي، وكذلك ممارسات التبادل  من شبكات البحوث املعرت  هبا، من أية متطلبات للحصول 

 على املوارد، ورمبا كذلك من تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 
 
 إجراءات الرتخيص (3)
 

على أن  ينبغي أن خيضع احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها لطلب املوافقة املسبقة ينص بروتكول ناغويا  -53
عن علم من الطر  الذي يقدنم هذه املوارد ويكون بلد منشأ هذه املوارد، أو الطر  الذي يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى 

 .91اتفاقية التنوع البيولوجي، ما مل حيدد الطر  خال  ذلك
  

                                        
 ناغويا. )أ( من بروتوكول8املادة   90
 من بروتوكول ناغويا. 1-6املادة   91
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 ة المسبقة عن علمالموافق
 

هنا  العديد من اإلجراءات املختلفة ملنح الرتاخيص، وبالتايل قد ترغب احلكومات يف النظر يف مزايا وعيوب  -54
اخليارات املختلفة وتكييف اإلجراءات مع الفئات املختلفة من املوارد الوراثية واألغراض املختلفة املقصودة من استخدامها. 

غويا، بأي قدر من التفاصيل، كيف ينبغي منح املوافقة املسبقة عن علم، وبالتايل فهو يرت  لألطرا ، وال يوفر بروتوكول نا
من بروتوكول ناغويا، قدرا كبريا من املرونة فيما يتعلق بكيفية تصميم إجراءات الرتخيص. وجيوز  3-6 من حدود املادة 

لفة من إجراءات الرتخيص اعتمادا على املستخدم. وعلى أية لألطرا  يف بروتوكول ناغويا أيضا أن ينصوا على أنواع خمت
حال، من املهم أن يتم تبسيط وتو يح اإلجراءات للمزودين واملستخدمّي على حد سواء. وإن اجملموعة املختارة من 

 األنواع املختلفة إلجراءات الرتخيص الواردة أدناه، ليست شاملة.
 
 

 السريعة المسار الموافقة المسبقة عن علم المقياسية أو
 

قد ترغب احلكومات يف و ع إجراءات موحدة، وباإل افة إىل ذلك، إجراءات سريعة املسار حلاالت معينة،  -55
على سبيل املثال من أجل احلصول على مواد معينة؛ بالنسبة للمواد اليت سيتم استخدامها ألغراض معينة، على سبيل املثال 

ة؛ وللحصول على املوارد من قبل بعض أصحاب املصلحة، على سبيل املثال املزارعّي؛ البحوث والتطوير لألغذية والزراع
  أو ملزيج من هذه السيناريوهات.

 

ات اخلاصريرية باحلصريريول على املوارد وتقاسريريم منافعها  التشريريريعيفاملسريريار السريريريعة جراءات اإل النص علىميكن 
حاالت الطوارئ، على سريريريريريريريريريبيل املثال النسريريريريريريريريريبة إىل باقتناء املواد( اتفاقات و اتفاقات نقل املواد فضريريريريريريريريريال عن )

الصريريريريريريريريريريريريريحة بيولوجية أو الكافحة غرض املالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املطلوبة لمن املوارد الوراثية بالنسريريريريريريريريريريريريريبة إىل 
 92.)ب( من بروتوكول ناغويا 8شيا مع املادة احليوانية فاالنباتية و 

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportقة من املرفق دال بالوثي 14الفقرة  المصدر:

 
 الموافقة المسبقة عن علم الضمنية

 
قد تنص تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضًا على إجراءات املوافقة املسبقة عن علم الضمنية ملواد  -56

املوارد الوراثية  أو أغراض أو أصحاب مصلحة حمددين أو لغريها من احلاالت. ويف هذه احلالة، ميكن للحصول على
واستخدامها أن ميضي قدما دون موافقة مسبقة عن علم وا حة من قبل السلطة املختصة. وإن املوافقة املسبقة عن علم 

                                        
 .مدونة السلو  الدولية اخلاصة بتنظيم االستخدام املستدام للكائنات احلية الدقيقة واحلصول عليها( من 2انظر أيضا، على سبيل املثال،  القسم أوال)  92

http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
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الضمنية ال تستبعد إمكانية تقاسم املنافع. وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تنص، على سبيل املثال، 
وافقة املسبقة عن علم، على املتلقي أن يوافق مع السلطة املختصة على شروط وأحكام تقاسم املنافع على أن  يف حالة امل

 يق منتج مشتق من املورد الوراثي.قبل تسو 
 

 توحيد إجراءات الموافقة المسبقة عن علم )والشروط المتفق عليها(
 

أن يكون أحد الردود التنظيمية النموذجية بإمكان توحيد إجراءات احلصول على املوارد، والشروط واألحكام،  -57
الرتفاع عدد عمليات نقل املواد الوراثية لألغذية والزراعة وعمليات التبادل املتكررة يف قطاع األغذية والزراعة. وتضع املعاهدة 

 سابقة تعمل بشكل كامل هلذا النهج من خالل االتفاق املوحد لنقل املواد التابع هلا.
 

كثر شريريريريريريريرييوًعا للموارد الوراثية احليوانية بّي املربنّي واملزارعّي، وهي تسريريريريريريريريتند إىل اتفاقات حتصريريريريريريريريل التجارة األ
ثنائية، كما أنن السريريريريريريريريريريريعر يعكس قيمة احليوانات أو موادها البيولوجية. ويف املا ريريريريريريريريريريريي، مل تتطلب عمليات 

  ة عن علم أو الشروط املتفق عليهاالنقل هذه املوافقة املسبق
دم إعفاء املوارد الوراثية احليوانية من التدابري اخلاصريريريريريريريريريرية باحلصريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريم منافعها، ويف حال اختار بلٌد ع

سو  تعتمد عملية الرتخيص للحصول على املوافقة املسبقة عن علم على اإلطار القائم للحصول على املوارد وتقاسم 
اءة يف طل األعداد الكبرية من التبادالت، قد يكون منافعها وعلى مزوند املوارد الوراثية احليوانية. وهبد   ريريريريريريريريريريريريريريمان الكف

 من املفيد توحيد املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  14الفقرة  المصدر:

 

عمل للقانون اخلاص. وألن معظم حالياً، يتم تنظيم تبادل املوارد الوراثية، يف املقام األول، من خالل عقود ال
األنواع املائية احملسريريريريريريرينة وراثًيا تكون خصريريريريريريريبة وميكن إنتاجها بسريريريريريريريهولة، فغالًبا ما تقيد العقود اسريريريريريريريتخدام املوارد 
الوراثية املائية لألغذية والزراعة وحتظر اسريريريريريريريريريريتخدامها يف برامج تربية منافسريريريريريريريريريرية. وقد توفر املمارسريريريريريريريريريريات التجارية 

األحياء املائية مصريريريريدر إهلام لتصريريريريميم بنود وشريريريريروط التفاقيات احلصريريريريول على املوارد الوراثية املائية احلالية يف صريريريريناعة تربية 
 لألغذية والزراعة.

وعلى الرغم من االهتمام احملدود باحلصريريريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريريريم منافعها يف قطاع تربية األحياء املائية، فقد كان 
رد الوراثية املائية لألغذية والزراعة األصريريلية من نتائج البحث والتطوير هنا  بالتأكيد حاالت اسريريتفاد منها مقدم املوا

اليت قام هبا طر  ثالث على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة. وبالتايل، فإن تقاسريريريريريريريريريريريريم نتائج عمليات البحوث 
حيان شريريريريريريريريريرًطا معياريًا التفاقات والتطوير مع مقدم املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة سريريريريريريريريرييشريريريريريريريريريكل يف كثري من األ

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 CGRFA/WG-AqGR-2/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  8الفقرة  المصدر:



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

 

يقدم االتفاق املوحد لنقل املواد التابع لالتفاقية حالً جاهزاً ومكينفاً بالنسريريريريريريريبة إىل املوافقة املسريريريريريريريبقة عن علم 
عليها. وبالنسريريريريريريبة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ال يتم تبادهلا باسريريريريريريتخدام والشريريريريريريروط املتفق 

االتفرياق، جيريب أال تعترب التريدابري الثنريائيرية اخلرياصريريريريريريريريريريريريريريرية بكريل حريالرية فرديرية على أهنريا البريديريل الوحيريد املمكن. ويعترب تطبيق 
لألغريريذيريرية والزراعريرية غري الواردة يف امللحق األول أحريريد البريريدائريريل االتفريرياق املوحريريد لنقريريل املواد على املوارد الوراثيريرية النبريرياتيريرية 

املطروحة. وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تسمح بإبرام اتفاقات إطارية تغطي جمموعة كاملة أو 
 .نوعاً من العينات وتلحظ طرائق لتقاسم املنافع املتأتية عن استخدام كل تلك العينات

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  16لفقرة ا المصدر:

 
خمتلف القطاعات نقل املواد واتفاقات اقتناء املواد بالنسريريبة إىل تفاقات مناذج المت و ريريع أفضريريل املمارسريريات و 

 مصريريريريريريريريريريريريريريدر إهلامذه النماذج وقد تكون ه 93.رياتاوالالفقالكائنات احلية الدقيقة من لموارد الوراثية لالفرعية 
القطاعات الفرعية ذات يف صريريريريريريريحاب املصريريريريريريريلحة أل لنقل املواد واتفاقات القتناء املواد ميكناتفاقات لو ريريريريريريريع 

كل احلاجة إىل إبرام اتفاقات ثنائية على أساس  فادي وت هاقاسم منافعبادل املوارد وتتيسري هبد  تاملوافقة عليها الصلة 
نقل املواد اسريريريريريريريريريريريتخدام اتفاقات بيف الواقع،  ،أن تسريريريريريريريريريريريمح هاافعتقاسريريريريريريريريريريريم منتبادل املواد و تدابري وميكن ل. على حدةحالة 

منوذجية وأن  وشريريريريريريروط تعاقدية رياتاوالالفقالكائنات احلية الدقيقة من ملوارد الوراثية واتفاقات اقتناء املواد بالنسريريريريريريبة إىل ا
 من بروتوكول ناغويا. 1-19املادة  يفنصوص علي  على النحو امل تشجع ذلك،

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  15الفقرة  المصدر:

 
وميكن أن تكون جتمعريات املوارد الوراثيرية لألغريذيرية والزراعرية القريائمرية، نقطرية انطالق جيريدة السريريريريريريريريريريريريريريتخريدام إجراءات  -58

وشريريريريريريريريروط موحدة، على سريريريريريريريريبيل املثال جمموعات وبنو  اجلينات، وشريريريريريريريريبكات وجمتمعات املزودين واملسريريريريريريريريتخدمّي. وقد توفر 
ارسريريريريريريات التبادل اخلاصريريريريريرية هبم مناذج مفيدة لالسريريريريريريتناد عليها، مبا أهنا غالباً ما تشريريريريريريمل اسريريريريريريتخدام جمموعة متفق عليها من مم

 .الشروط والطرائق، وأحياناً تكون رمسية يف شكل مدونات سلو  ومبادئ توجيهية أو اتفاقات لنقل املواد
 

لظرو  القياسريريريريريية للحصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافعها قد هتيئ تدابري احلصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافعها ا -59
بالنسريريبة ملواد وأغراض وأصريريحاب مصريريلحة حمددين، أو حاالت قياسريريية أخرى. وسريرييكون على املتلقّي الذين حيصريريلون على 

شريريريريريريريريروط املوارد الوراثية احملددة ويسريريريريريريريريتخدموهنا، على سريريريريريريريريبيل املثال ألغراض البحوث والتطوير احملددة، االلتزام مبجموعة من 
                                        

 ة عامة، انظر:للحصول على حمل  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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احلصريريريريول على املوارد وتقاسريريريريم منافعها، احملددة مسريريريريبقاً يف تدابري احلصريريريريول على املوارد وتقاسريريريريم منافعها. ونظراً لتنوع املوارد 
واألغراض اليت ميكن اسريريريتخدامها من أجلها، وتنوع أصريريريحاب املصريريريلحة، فإن توحيد احلصريريريول على املوارد وتقاسريريريم منافعها 

رد الوراثية لألغذية والزراعة. ولكن، بالنسريريريريريريريريريبة ألنواع حمددة من اسريريريريريريريريريتخدامات املوارد قد ال يعمل كحل شريريريريريريريريريامل جلميع املوا
الوراثية اليت عادة ما تولد نطاق مماثل من الفوائد، قد يكون توحيد احلصريريريريريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريريريريريم منافعها خيارا قابال 

لتزام مبجموعة من املعايري احملددة مسريريريريريريريريريريريريريريبقا للتطبيق، وباإل ريريريريريريريريريريريريريريافة إىل ذلك، أداة قوية جلذب املتلقّي الذين يفضريريريريريريريريريريريريريريلون اال
للحصريريول على املوارد وتقاسريريم منافعها، بدال من التفاوض بشريريأن االتفاقات الثنائية للحصريريول على املوارد وتقاسريريم منافعها 

 على أساس كل حالة على حدة.
 

لة، إذا كانت املعايري املتفق جيوز لتوحيد إجراءات املوافقة املسريريريريريريريبقة عن علم والشريريريريريريريروط املتفق عليها بصريريريريريريريورة متباد -60
عليها كافية وإذا مت تطويرها مبا يتماشريريريريريى مع املمارسريريريريريات القائمة وبناء على التشريريريريرياور مع أصريريريريريحاب املصريريريريريلحة املعنيّي، أن 
 تساعد على ختفيض تكاليف املعامالت إىل حد كبري، وميكن أيضا أن تساعد على تسريع عمليات صنع القرار اإلداري.

 
 قة المسبقة عن علم )والشروط المتفق عليها(إطار عمل المواف

 
مبا أن التبادل الدويل للمواد الوراثية هو ممارسريريريريريريريريرية طويلة األمد يف قطاع األغذية والزراعة، فإن العديد من أصريريريريريريريريريحاب  -61

احلدود املصلحة يعتمد علي  وقد فت هيكلة املمارسات التجارية وفقا لذلك، وغالبا ما تتميز بالتخصص وتقسيم العمل عرب 
الوطنية. ويرتابط خمتلف أصريريريريريحاب املصريريريريريلحة الذين يديرون ويسريريريريريتخدمون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وغالباً ما يتم تبادل 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إطار تعاونيات وثيقة وشريريريراكات مع العديد من أصريريريحاب املصريريريلحة الذين يعملون كوسريريريطاء 

 هنم ليسوا املزودين األصليّي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو مستخدميها النهائيّي.يف سلسلة القيمة، أي أ
 

وقد تستوعب تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هذه املمارسات من خالل توفري إمكانية إبرام اتفاقات  -62
امها، رمبا تقتصريريرير على أغراض حمددة، شريريريريطة أن إطارية تسريريريمح باحلصريريريول على جمموعة حمددة من املوارد الوراثية واسريريريتخد

يتم تقاسم املنافع يف الطريقة والوقت املتفق عليهما. ويف هذه احلالة، لن يضطر املستخدمون أن يطلبوا احلصول لكل مورد 
نوين وراثي على حدة ولكن  قد يتعّي مع ذلك اإلخطار بكل حالة حصريريريريريريول واسريريريريريريتخدام للبحوث والرتبية لتوفري اليقّي القا

للمسريريتخدمّي وتسريريهيل رصريريد االمتثال التفاق إطار العمل. وقد يكون إطار عمل املوافقة املسريريبقة عن علم مناسريريباً بشريريكل 
خاص بالنسريريريريريبة للقطاعات اليت تتبادل كميات كبرية من املادة الوراثية بّي خمتلف أصريريريريريحاب املصريريريريريلحة على طول سريريريريريلسريريريريريلة 

 القيمة خالل مرحلة البحث والتطوير.
 

 موارد الوراثية لألغذية والزراعةلحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالا -اثالثا 
 

يتعّي على كل طر ، مبوجب بروتوكول ناغويا، ووفقا للقانون احمللي، اختاذ التدابري، حسريريريريريريب االقتضريريريريريرياء، هبد   -63
ة املسبقة عن علم وإشرا  اجملتمعات  مان احلصول على املعار  التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية مع احلصول على املوافق

األصلية واحمللية اليت فتلك مثل هذه املعار  التقليدية القبول واملشاركة من قبل اجملتمعات األصلية واحمللية، وو ع الشروط 
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ملوارد ومن املهم أن نالحظ أن هذه املتطلبات تنطبق على املعار  التقليدية املرتبطة با 94املتفق عليها بصريريريريريريريريريريريريريريورة متبادلة.
 املوارد الوراثية يف نفس الوقت. الوراثية بغض النظر عن ما إذا كان يتم إتاحة

 
ويتطلريريب بروتوكول نريرياغويريريا، وفقريريا للقريريانون احمللي، أن تتخريريذ األطرا  بعّي االعتبريريار القوانّي العرفيريرية للمجتمعريريات  -64

عار  التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية. وينبغي على األصريريريريريريريريريريريريريريلية واحمللية، والربوتوكوالت اجملتمعية واإلجراءات فيما يتعلق بامل
نقاط االتصريريريريريريريريريريريال الوطنيّي، حيثما أمكن، أن يوفروا املعلومات عن إجراءات احلصريريريريريريريريريريريول على املوافقة املسريريريريريريريريريريريبقة عن علم أو 

لكيفية  املشريريريريريريريريريرياركة واملوافقة، حسريريريريريريريريريريب االقتضريريريريريريريريريرياء، للمجتمعات األصريريريريريريريريريريلية واحمللية. وقد يكون مطلوباً املزيد من التوجيهات
احلصريريريول على املوافقة املسريريريبقة عن علم أو موافقة ومشريريرياركة اجملتمعات األصريريريلية واحمللية. ويف حالة املعار  التقليدية املرتبطة 
باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ميكن أن يكون الكثري من هذه املعار  مشريريريريريريريريريريريريريريرتكا بّي عدة جمتمعات، وحتتاج التدابري 

 كن يف مثل هذه احلاالت احلصول على موافقة صاحلة فاما.الوطنية لتو يح كيف مي
 

من املعاهدة املتعلقة حبقوق املزارعّي، تتضريريريريريريريريريريريريريمن حكماً بشريريريريريريريريريريريريريأن محاية املعار   9وجتدر اإلشريريريريريريريريريريريريريارة إىل أن املادة  -65
 اثية النباتية لألغذية والزراعة.التقليدية ذات الصلة باملوارد الور 

صريريريريريريليّي واجملتمعات احمللية يف منح املعار  التقليدية بشريريريريريريأن املوارد تتعدد اإلجراءات إلشريريريريريريرا  السريريريريريريكان األ
الوراثية احليوانية، كما يتمن و ريريريريريريعها يف بلدان عديدة. وينبغي أن يشريريريريريريرت  السريريريريريريكان األصريريريريريريليون واجملتمعات 

تريريريدابري احملليريريرية يف القرارات اليت تتعلق مبعريريريارفهم التقليريريريديريريرية املرتبطريريرية بريريرياملوارد الوراثيريريرية احليوانيريريرية، كمريريريا جيريريريب لل
 الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احملليةالتنظيمية احمللية اخلاصريريريريريريريريريريريريريرية باحلصريريريريريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريريريريريم منافعها أن حترتم 

والرتتيبات امل سريريريريريريريريسريريريريريريريريية احملددة اليت تضريريريريريريريريعها هذه اجملتمعات احمللية. ويف احلاالت حيث تتقاسريريريريريريريريم عدة جمتمعات حملية 
الوراثية احليوانية، يف حّي أن جمتمًعا واحًدا فقط منح املوافقة املسريريريبقة عن علم، ميكن املعار  التقليدية املرتبطة باملوارد 

الربوتوكوالت البحث يف إقامة آلية لتقاسم املنافع تعين مجيع السكان األصليّي واجملتمعات احمللية ذات الصلة. كما أن 
لًيا يف املوقع، األمر الذي قد يكون  ريريروريًا يف بعض مفيدة لدعم حفظ السريريالالت املكيفة حم البيولوجية الثقافية احمللية

 .للخطر و مان توفرها يف املستقبل احلاالت للحفاظ على السالالت املعرن ة

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  15الفقرة  المصدر:

 
  

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 7املادة   94
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املعار  التقليدية بشريريريريريأن املوارد تتعدد اإلجراءات إلشريريريريريرا  السريريريريريكان األصريريريريريليّي واجملتمعات احمللية يف منح 
الوراثية النباتية، كما يتمن و عها يف بلدان عديدة. وينبغي أن يشرت  السكان األصليون واجملتمعات احمللية 
يف القرارات اليت تتعلق مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية، كما جيب للتدابري التنظيمية احمللية اخلاصريريريريريريريريريريريريريرية 

صريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافعها أن حترتم الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احمللية والرتتيبات امل سريريريريريسريريريريريية احملددة اليت باحل
تتقاسريريريريريريريريريريريريريم فيها عدة جمتمعات حملية املعار  التقليدية املرتبطة باملوارد  اليتتضريريريريريريريريريريريريريعها هذه اجملتمعات احمللية. ويف احلاالت 

زراعة، يف حّي أن جمتمًعا واحًدا فقط منح املوافقة املسريريريريريريريريريريريريريبقة عن علم، ميكن البحث يف إقامة الوراثية النباتية لألغذية وال
آلية لتقاسريريريم املنافع تعين مجيع السريريريكان األصريريريليّي واجملتمعات احمللية ذات الصريريريلة، بالتماشريريريي مع القوانّي الوطنية حبسريريريب 

 .املقتضى

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  17الفقرة  المصدر:

 
 التقاسم العادل والمنصف للمنافع -ارابعا 

 
 نطاق التزامات تقاسم املنافع (1)

 
قد يكون هنا  العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت مجعها قبل تطبيق التدابري الوطنية للحصول على  -66

، فإن الس ال املطروح مل يعد ما إذا كان ميكن احلصول عليها وحتت أية املوارد وتقاسم منافعها، بكثري. وبالنسبة هلذه املوارد
شروط مبا أن ذلك قد حدث بالفعل. وينبغي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أن تكون وا حة فيما إذا كانت 

ية، أو املعار  التقليدية املرتبطة تتطلب تقاسم املنافع الناشئة عن استخدامات جديدة أو االستخدام املستمر للموارد الوراث
هبا اليت مت احلصول عليها قبل و ع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وكما ذكر أعاله، هنا  نقاة دويل بشأن 

 النطاق الزمين لربوتوكول ناغويا.
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سريريريريريريريريريريريريريريالالت الشريريريريريريريريريريريريريريائعة ال معظملطاملا جرى تبادل املوارد الوراثية احليوانية على نطاق واسريريريريريريريريريريريريريريع يف العامل، و 
ومربو املاشريريريية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية  حراسوقد سريريرياهم  االسريريريتخدام هي من أصريريريول خمتلطة.

هذه السريريالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشريريأت أو جرى تطويرها يف 
 يوانية، على مرن األجيال، يف أعداد احليوانات احمللية.وقد متن دمج املوارد الوراثية احل مكان آخر.

وجتدر اإلشريريريريريريريريريريارة إىل أن  ال توجد أمثلة عن أي ترتيبات لتقاسريريريريريريريريريريم املنافع اخلاصريريريريريريريريريرية باملوارد الوراثية احليوانية، أو املعار  
ل اعتماد التدابري الوطنية التقليدية املرتبطة هبا، اليت متن احلصريريريريريريريريريريريول عليها قبل دخول بروتوكول ناغويا حينز التنفيذ، أو قب

اخلاصريريريريرية باحلصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافعها. وسريريريريرييكون من الصريريريريريعب جًدا، بل من املسريريريريريتحيل، تتبنع آثار صريريريريريغار 
 حيوانات املزرعة املستوردة سابًقا.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  16الفقرة  المصدر:

 

ملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على نطاق واسريريريريريريريريريع عرب أحناء العامل، وقد على مر التاريخ، جرى تبادل ا
بطريقة أو بأخرى يف التنوع الوراثي للمحاصريريريريريريرييل  املختلفةسريريريريريريرياهم العديد من اجلهات يف العديد من األماكن 

راثي من أمكنة أخرى، اليوم. ونتيجة لذلك، يعتمد جزء هام من اإلنتاج احلايل للمحاصريريريريريريريريريريريرييل على اسريريريريريريريريريريريريتخدام التنوع الو 
 .وتتكل البلدان كلها إىل درجة معينة على التنوع الوراثي الذي نشأ يف أمكنة أخرى

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Report من املرفق دال بالوثيقة 18: الفقرة المصدر

 
لى املوارد وتقاسم وقد ترغب احلكومات يف النظر بعناية إىل اآلثار املرتتبة على توسيع نطاق تدابري احلصول ع -67

منافعها إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا أو املعار  التقليدية. ومبا أن معظم البلدان تستخدم 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت نشأت يف بلدان أخرى، فإن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تغطي 

ما يتعلق بو ع مثل هذه املوارد،  ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا، قد ت دي إىل شكو  كبرية يفا
 غذية والزراعة للبحوث والتطوير.واألهم من ذلك، قد تثبط بشدة املستخدمّي احملتملّي عن استخدام هذه املوارد الوراثية لأل

 
 العدل واإلنصا  (2)
 

يشكنل التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد املكوننات الرئيسية لتدابري  -68
ويستلزم الربوتوكول أن جيري  .وميكن أن تشمل املنافع الفوائد النقدية وغري النقدية احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
وارد الوراثية وكذلك التطبيقات الالحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة ومتساوية مع تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام امل

الطر  الذي يقدنم هذه املوارد ويكون بلد منشأ هذه املوارد، أو الطر  الذي يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع 
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يها بصورة متبادلة. وقد تنطوي املفاو ات الثنائية وينبغي أن يكون التقاسم هذا على أساس شروط متفق عل 95البيولوجي.
على أساس كل حالة للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على تكاليف معامالت 

يف االعتماد على ها و املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدم وعالية وبالتايل لن تكون عملية. ولذا، قد يرغب مزود
شروط تعاقدية منوذجية ومدونات سلو  ومبادئ توجيهية وأفضل املمارسات و/أو املعايري املو وعة لقطاعهم أو قطاعهم 
الفرعي. وتشمل املنافع املشرتكة حتت النظام املتعدد األطرا  التابع للمعاهدة: تبادل املعلومات، واحلصول على التكنولوجيا 

ويتم حتديد بعض هذه  96رات وتقاسم املنافع الناشئة عن تسويق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.ونقلها، وبناء القد
 حد لنقل املواد التابع للمعاهدة.الفوائد يف االتفاق املو 

 

يشريريريريريكنل التقاسريريريريريم العادل واملنصريريريريريف للمنافع الناشريريريريريئة عن اسريريريريريتخدام املوارد الوراثية أحد املكوننات الرئيسريريريريريية 
 منافع نقدية وغري نقدية. ،وقد تشمل هذه املنافع بري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.لتدا

وأنواع خمتلفة من العقود  احليوانيةممارسريريريريريريريريريريريريريريات قائمة لتبادل املوارد الوراثية  هنا ويف ما يتعلق بقطاع الثروة احليوانية، 
دابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف اخلاصة وبنود موحندة يستخدمها القطاع الفرعي. وقد تأخذ الت

  االعتبار هذه املمارسات يف جمال التبادل التجاري

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  17الفقرة  المصدر:

 

 املستفيدون (3)
 

اص يف حالة املوارد الوراثية لألغذية قد يكون حتديد املستفيد أو املستفيدين الصحيحّي أمرًا صعبًا بشكل خ -69
والزراعة. وتكون عادة عملية االبتكار للعديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وخاصة للموارد الوراثية النباتية واحليوانية، 

تلفة من تدرجيية بطبيعتها وعلى أساس املسامهات اليت قدمها أشخاص عديدين خمتلفّي من أماكن خمتلفة يف أوقات خم
مراحل خمتلفة من عملية الزمن. وال يتم تطوير معظم املنتجات من مورد وراثي واحد، ولكن مبسامهة من موارد وراثية عدة يف 

 االبتكار.
 

ولذلك، قد يكون تقاسم املنافع بطريقة عادلة ومنصفة، وتقاسم املنافع مع املستفيد الصحيح، حتديًا كبرياً  -70
ية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية املائية واحلرجية، حيث تلعب ملعظم القطاعات الفرع

تكنولوجيات الرتبية دورا متزايد األمهية. واعتمادا على مدى مسامهة املوارد الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا يف املنتج 
العادل واملنصف للمنافع مع خمتلف البلدان واجملتمعات األصلية واحمللية النهائي، قد يصبح من الصعب حتديد التقاسم 

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 1-5املادة   95
 .2-13املعاهدة، املادة   96
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اليت سامهت يف موارد وراثية و/أو معار  تقليدية. وحيث يكون من الصعب حتديد بلد املنشأ للموارد الوراثية لألغذية 
يف قد اكتسب خصائص  املميزة  والزراعة، قد تنشأ مسألة ما إذا كان ميكن اعتبار عدة بلدان كبلدان منشأ ملورد وراثي

 احمليط الطبيعي هلذه البلدان.
 

وميكن النظر يف خيارات خمتلفة الستيعاب الطبيعة التدرجيية لعملية االبتكار النموذجية لكثري من املوارد الوراثية  -71
م املنافع فيما بينهم. لألغذية والزراعة. وقد تكون هنا  طرو  يكون فيها املزودون واملستخدمون يف موقف أفضل لتقاس

وبدال من ذلك، ميكن على سبيل املثال، فصل املنافع عن املزودين الفرديّي أو عمليات احلصول الفردية، وجتميعها يف 
صندوق وطين لتقاسم املنافع أو ترتيبات تعاونية أخرى وتوزيعها فاشيا مع السياسات املتفق عليها ومعايري الصر . وميكن 

يار، على وج  اخلصوص، لتوزيع املنافع بّي املستفيدين املختلفّي على املستوى الوطين )على سبيل املثال، النظر يف هذا اخل
الدولة وخمتلف اجملتمعات األصلية واحمللية(. ولكن، قد ترغب احلكومات، حيثما تنشأ املوارد الوراثية يف بلدان خمتلفة، يف 

ن املعنية يف مناذج تقاسم املنافع، مبا يف ذلك استخدام حلول متعددة النظر يف كيفية عكس مصاحل ووجهات نظر البلدا
 األطرا .

 

إن العمليات لتطوير املوارد الوراثية احليوانية تدرجيية يف طبيعتها، وتسريريريريريريريريريريريريريريتند على مسريريريريريريريريريريريريريريامهات العديد من 
ثية احليوانية الورا للموارداألشريريريريريريريريريريريريخاص يف بلدان خمتلفة ويف فرتات زمنية خمتلفة. وهي تعين تباداًل مسريريريريريريريريريريريريتمرًا 

 املفيدة للمزارعّي/مرحلن احليوانات يف كل خطوة من عملية الرتبية.

كما أن عوملة تربية احليوانات عزنزت من توافر املوارد الوراثية احليوانية ذات اإلنتاجية العالية، دون أي قيود، يف كافة 
لإلنتاج احليواين يف البلدان النامية وحسريرينن من  أحناء العامل، وعلى أسريرياس جتاري. وقد دعم هذا األمر التعزيز السريريريع

 .األمن الغذائي

ا حاجة  نة للمزارعّي على نطاق صريريريريغري، وتوافرها  للحصريريريريولولكن هنا  أيضريريريريً املتزايد على املوارد الوراثية املكينفة واحملسريريريرين
نة منوإمكانية احلصريريريريريول عليها. وعلى املسريريريريريتويات الوطنية، قد تتعلق آليات تقاسريريريريريم املنافع بردن أرصريريريريري  دة التكاثر احملسريريريريرين

برامج االنتقاء، يف و ريريع صريريحي جيد، إىل مالكيها األصريريليّي. أمنا على املسريريتوى العاملي، فيمكن تيسريريري تقاسريريم املنافع 
 اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.من خالل مشاريع مدعومة من قبل 

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportرفق باء بالوثيقة من امل 18الفقرة  المصدر:

 
 الفوائد النقدية وغري النقدية (4)
 

وغالباً ما تعتمد شروط وأحكام تقاسم املنافع النقدية وغري النقدية على خصوصيات وخصائص للقطاع الفرعي،  -72
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة سيستفيد واألنواع، واالستخدام احملدد املقصود، وما إىل ذلك. ومع ذلك، فإن احلصول على 

( من املعاهدة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وقد ترغب احلكومات يف 1)13دائماً يف حد ذات  كما نصت املادة 
دل للموارد الوراثية النظر يف كيفية معاجلة أشكال االستخدام اليت تقيد احلصول الالحق على املوارد. وقد يكون التبادل املتبا
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لألغذية والزراعة خيارا قد ترغب احلكومات يف النظر في ، مبا أن  سيسمح باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 دون احلاجة إىل التفاوض على تقاسم املنافع النقدية، ولكن  سيوفر على الرغم من ذلك فوائد كبرية لكال اجلانبّي.

 
مهية املنافع غري النقدية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مثل بيانات التوصيف، ونتائج البحوث، وبناء ونظرا إىل أ -73

القدرات، ونقل التكنولوجيا، قد حتدد تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املنافع غري النقدية اليت تعترب ذات 
ية والزراعة. ويسرد بروتوكول ناغويا البحوث املوجهة حنو حتقيق األمن الغذائي، مع أمهية خاصة بالنسبة إىل قطاع األغذ

األخذ باالستخدامات احمللية للموارد الوراثية يف البلدان اليت توفنر املوارد الوراثية، فضاًل عن الفوائد اليت تنعكس على أمن 
 97الغذاء وسبل العيف كمزايا حمتملة غري نقدية.

رتتيبات اخلاصريريريريرية باحلصريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريم منافعها قد تسريريريريريتوجب أحيانًا تقاسريريريريريم املنافع يف حّي أنن ال
النقدية عند توفرها، قد تنظر بعض البلدان يف فرص تقاسريريريريريريريريريريريريريريم املنافع غري النقدية على اعتبار أنن الفرتات 

ويعدن تقاسريريريريريم البيانات  طويلة للغاية. الزمنية الفاصريريريريريلة بّي احلصريريريريريول على املوارد الوراثية احلرجية وتوليد املنافع قد تكون
وقريريد ترغريريب البلريريدان يف النظر يف اإلعفريرياءات النريريامجريرية عن  إحريريدى الطرق املتريرياحريرية لتوفري القيمريرية يف الكثري من احلريرياالت.
 .تقاسم املنافع لتشجيع العمل يف جمال أنواع األشجار املهددة

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  13الفقرة  المصدر:

  

                                        
 )س( من بروتوكول ناغويا.2)م( و2امللحق، القسمان   97
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 تقاسم املنافع من خالل الشراكات (5)
 

مبا أن التبادل الدويل للمواد الوراثية هو ممارسة طويلة األجل يف قطاع األغذية والزراعة، فإن العديد من أصحاب  -74
ابط خمتلف املصلحة يعتمد علي ، وقد فت هيكلة املمارسات التجارية وكذلك شراكات التعاون العلمية وفقا لذلك. ويرت 

أصحاب املصلحة الذين يديرون ويستخدمون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وغالبًا ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة يف إطار تعاونيات وثيقة وشراكات مع العديد من أصحاب املصلحة الذين يعملون كوسطاء يف سلسلة القيمة، 

ألصليّي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة أو مستخدميها النهائيّي. وإلدارة تقاسم املنافع الناشئة أي أهنم ليسوا املزودين ا
عن استخدام املوارد الوراثية واملعار  التقليدية املرتبطة هبا، قد تسمح تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها برتتيبات 

نظر ات حبوث على نطاق أوسع. وقد تغطي مثل هذه االتفاقات اإلطارية )لتقاسم املنافع تكون جزءا من اتفاقات شراكا
( جمموعة واسعة من املوارد الوراثية. وخالفا لذلك، قد ترغب احلكومات يف النظر يف تنظيم تبادل 62 - 61أعاله الفقرتّي 

 اثية لألغذية والزراعة احمللية.ر املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ميكنها أن ت ثر سلبا على تنوع املوارد الو 

سريريريريريرياهم يف ييف ما خيصن املوارد الوراثية احليوانية، يتنسريريريريريريم تقاسريريريريريريم نتائج البحوث بأمهية حامسة ال سريريريريريرييما أن  
توليد املعار  العامة بشريريريريأن املوارد الوراثية احليوانية. كما أن معظم منتجات املعرفة والبيانات الناشريريريريئة عنها 

األشريريريريريكال األخرى من املنافع غري النقدية اليت ميكن تقامسها يف اتفاقات التعاون  متاحة جمانًا. وقد تشريريريريريمل
توفري املعلومات بشأن القيمة املقدرة ملخزونات الرتبية اليت متن بيعها، واملتطلبات املتصلة بظرو  اإلدارة واملمارسات يف 

القدرات، وتوفري خدمات اإلرشاد ونقل التكنولوجيا جمال تربية احليوانات. وقد تتضمن أيًضا املنافع غري النقدية تنمية 
 والتعاون يف و ع برامج صون املوارد يف املوقع وخارج املوقع.

ويف قطاع املوارد الوراثية احليوانية، أُنشريريريريريريريريريريريريريريئ عدد من التجمنعات العاملية لتعزيز البحوث وتبادل املعار  يف جمال املوارد 
اجلينوم يف اخلنازير، والتجمنع الدويل لتسلسل اجلينوم يف املاعز، وجتمع البحوث  لتسلسل التجمعالوراثية احليوانية، مثل 

 الدولية لصحة احليوان، والشبكات مثل شبكة بنك اجلينات األوروحل للموارد الوراثية احليوانية.

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  19الفقرة  المصدر:

 

ابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أنن جتارب حتديد املصدر هي  من يف حال اعتربت التد
إتاحة  فئة "االسريريريريريتخدام"، ميكنها أن تشريريريريريمل مع ذلك هذا الشريريريريريكل احملدد من البحث والتطوير من خالل

هلذا النوع من إمكانية إبرام اتفاقات إطارية جتيز احلصريريريريريريريريريريريريريريول على جمموعة من املوارد الوراثية احلرجية واسريريريريريريريريريريريريريريتخدامها 
 التجارب ومعاجلة مسألة تقاسم املنافع بالنسبة إىل مجيع الشركاء الذين يسامهون يف التجارب.

 CGRFA/WG-FGR-5/18/Reportمن املرفق جيم بالوثيقة  12الفقرة  المصدر:
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صول بوسع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تشجيع أصحاب املصلحة على تناول مسائل احل
، مبا يف ذلك من خالل اسريريريريريريريريريريريتخدام االتفاق ومالئماً على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريريم منافعها حيثما كان ذلك ممكناً 

املوحد لنقل املواد أو االتفاقات األخرى للحصريريريريريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريريريريريم منافعها، يف سريريريريريريريريريريريريياق اتفاقيات 
رتاخيص الفردية للحصريريريريريريريول على املوارد الشريريريريريريريراكة العلمية. وقد ت دي اتفاقات الشريريريريريريريراكة إىل االسريريريريريريريتغناء عن إصريريريريريريريدار ال

وتقاسم منافعها لكل حالة على حدة، وتشجع يف الوقت نفس  األنشطة املشرتكة يف جمال البحوث اليت تتخطى جمرد 
  تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 CGRFA/WG-PGR-9/18/Reportمن املرفق دال بالوثيقة  19الفقرة  المصدر:

 

وسع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تشجيع أصحاب املصلحة على تناول مسائل احلصول ب
 من العلمية و ات ، كجزء من اتفاقات الشراكومالئماً على املوارد وتقاسم منافعها حيثما كان ذلك ممكناً 

لتعاونية غري الرمسية أن "الشريريريريريريريريريريريريريريبكات اكان هنا  جدال مفاده و  الشريريريريريريريريريريريريريريبكات الرمسية وغري الرمسية القائمة.
واملنظمات  ،تضريريريريريريريريريريريم علماء يعملون مع الوكاالت احلكوميةاليت أحناء العامل، خمتلف ملكافحة البيولوجية يف مارسريريريريريريريريريريريي امل

األنسريريريريريريريريريب ملسريريريريريريريريرياعدة هي ، وغري ذلكاجلامعات، والصريريريريريريريريريناعات، و البحوث الزراعية الدولية، مراكز احلكومية الدولية، و 
ميكن و  98."اتالالفقاريمن تبادل احلر املتعدد األطرا  لعوامل املكافحة البيولوجية ال علىاملكافحة البيولوجية ممارسريريي 

تقاسم املنافع غري النقدية، أن جتعل صعوبة العمل مع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واملهارات اخلاصة املطلوبة ل
 .مهماً للغايةمبا يف ذلك بناء القدرات، 

 CGRFA/EG-MIGR-1/18/Reportملرفق دال بالوثيقة من ا 16الفقرة  المصدر:

 
 آلية عاملية متعددة األطرا  لتقاسم املنافع (6)
 

وافق األطرا  يف بروتوكول ناغويا على عملية للنظر يف احلاجة إىل آلية عاملية لتقاسم املنافع متعددة األطرا  قد  -75
 99والزراعة، وللنظر يف طرائق هلا. تكون ذات صلة بتقاسم منافع املوارد الوراثية لألغذية

  

                                        
98  ntrol genetic resources Best practices for the use and exchange of invertebrate biological co. Mason, P.G., et al. 2018

3-9810-017-. Biocontrol, 63: 151, DOI: 10.1007/s10526relevant for food and agriculture. 
 من بروتوكول ناغويا. NP 2/10والقرار   NP I/10؛ القرار 10املادة   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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 المتثال والرصد -خامساا 
 

هنا  أنواع خمتلفة من تدابري االمتثال يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك: امتثال البلدان  -76
والشروط املتفق عليها بصورة  بصك دويل، مثل املعاهدة أو بروتوكول ناغويا؛ امتثال املستخدمّي باملوافقة املسبقة عن علم

متبادلة؛ واالمتثال للتشريعات احمللية للبلد املزود. وفيما يتعلق بالنوع الثالث من االمتثال، يتطلب الربوتوكول من كل طر  
لوراثية  من اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية الالزمة والفعالة واملتناسبة لضمان الوصول إىل استخدام املوارد ا

والية البلد وفقًا للموافقة املسبقة عن علم وأن حتدد الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، وفقًا للمتطلبات التشريعية أو 
التنظيمية احمللية اليت يضعها الطر  اآلخر يف ما يتعلنق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. كما تتخذ األطرا  يف 

الالزمة ملواجهة حاالت عدم االمتثال مع تدابري االستخدام يف البلد والتعاون يف حاالت االنتهاكات  الربوتوكول التدابري
االقتضاء، لرصد وتعزيز الشفافية بشأن  ولدعم االمتثال، تتخذ األطرا  املتعاقدة أيضًا تدابري، حسب  100املزعومة.

. وجتدر اإلشارة إىل أن  مبوجب املعاهدة، يتاح احلصول 101أكثر استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك تعيّي نقطة تفتيف أو
 102على املادة بسرعة وبدون احلاجة إىل تتبع كل جمموعة فردية على حدة.

 

أحياناً، من شريريريريريريأن املنشريريريريريريأ غري املعرو  للموارد الوراثية احليوانية يف اجملموعات األقدم أو بنو  اجلينات، أو 
 حتديد بلدان املنشأ خالل عمليات التحقق من امتثال املستخدم. القطعان، أن يطرح صعوبات يف يف

 CGRFA/WG-AnGR-10/18/Reportمن املرفق باء بالوثيقة  20الفقرة  المصدر:

 
قد تشكل تدابري االمتثال حتديات لقطاع األغذية والزراعة إذا مل تكن حالة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها  -77

ألغذية والزراعة املسريريريريريريريريريريريتخدمة يف الرتبية معروفة للمسريريريريريريريريريريريتخدمّي. وقد ترغب احلكومات يف النظر يف حلول للموارد الوراثية ل
متميزة هلذه املشريريريريريريكلة، مبا يف ذلك من خالل دعم تطوير و ريريريريريريع املعايري دون القطاعية باالسريريريريريريتناد إىل أفضريريريريريريل املمارسريريريريريريات 

  احلالية، مثل إعفاء املربّي، أو إجياد حلول متعددة األطرا .

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 16و 15املادتان   100
 من بروتوكول ناغويا. 17املادة   101
 )ب( من املعاهدة. 3-12ادة امل  102
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 لملحقا

 نسخة منقحة -السمات المميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

تُعرض السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تستدعي حلواًل مميزة للحصول عليها وتقاسم منافعها يف ما 
لألغذية والزراعة. وال تنطبق كل  يلي  من سبع جمموعات. واهلد  من ذلك إطهار التوازن بّي مجيع القطاعات الفرعية

مسة بالضرورة على مجيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، لكن غالبًا ما تكون ملختلف القطاعات الفرعية مسات خمتلفة. 
 وباإلمكان التوسع أكثر يف بلورة السمات اخلاصة بكل قطاع فرعي.

 
من نوعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. فرغم  وهذه السمات هي مسات ممينزة لكن ليست بالضرورة فريدة

إمكانية وجود بعض السمات املشرتكة املبيننة فيما يلي بّي املوارد الوراثية األخرى واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إال أنن 
 عن سواها من املوارد الوراثية.التمازج اخلاص هلذه السمات معاً ميينز املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 
ات الالفقاريمن امللقحات وتعرب  .الالفقارياتعوامل مكافحة من الالفقاريات تعترب املوارد الوراثية من  ،ولغرض هذا اجلدول

املوارد ة تعترب موارد وراثية مائية. وميكن معاجليف األغذية الالفقاريات املائية املستخدمة يف حّي أن موارد وراثية حيوانية. 
 الالفقاريات املستخدمة ألغراض أخرى ذات صلة بالزراعة يف عمل يف املستقبل.الوراثية من 

 

                                        
 Report-AnGR-CGRFA/WG/10/18أوال بالوثيقة -املرفق باء  103
 .Report-FGR-CGRFA/WG/5/18من الوثيقة  22الفقرة   104
 .Report-PGR-CGRFA/WG/9/18من الوثيقة  38الفقرة   105
 .Report-AqGR-CGRFA/WG/2/18املرفق باء بالوثيقة   106
 .Report-MIGR-GRFA/EGC/1/18املرفق جيم بالوثيقة   107
 .Report-MIGR-CGRFA/EG/1/18املرفق جيم بالوثيقة   108

املوارد  -
الوراثية 
 احليوانية

103
 

الوراثية 
 احلرجية
104

 

املوارد 
الوراثية 
 النباتية
105

 

املوارد 
الوراثية 
 املائية
106

 

املوارد 
الوراثية 
من 

الكائنات 
احلية 
الدقيقة
107

 

املوارد 
ثية من الورا

الالفقاريات
 108

 

ألــــــــــف: دور 
ــــــــــــــمــــــــــــــوارد  ال
الــــــــــوراثــــــــــيــــــــــة 
لـــــــــألغـــــــــذيـــــــــة 
والــزراعــــــة فــي 
 األمن الغذائي

املوارد الوراثيريريريرية لألغريريريريذيريريريرية والزراعريريريرية جزء ال يتجزأ من  1-ألف
نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وهي تلعب دوراً أسريريريريريريرياسريريريريريريريياً يف 
حتقيق األمن الغريريريذائي والتنميريريرية املسريريريريريريريريريريريريريريريتريريريدامريرية لقطريريرياع األغريريذيريرية 

 .والزراعة

+ + + + + + 

تشريريريريريريريريريريريريريريريكل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصريريريريريريريريريريريريريريريلة  2-ألف
بالنباتات واحليوانات والالفقاريات والكائنات الدقيقة شريريريريريريريبكة 

 .مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم اإليكولوجية الزراعية

+ + + + + + 
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دور  بـــــــــــــاء:
اإلدارة 
 البشرية

ثيريريرية لألغريريريذيريريرية والزراعريريرية يرتبط وجود معظم املوارد الورا 1-بريريرياء
ارتباطاً وثيقاً بالنشريريريريرياط البشريريريريريري وميكن النظر إىل العديد منها 
على أهنريريريا أشريريريريريريريريريريريريريريريكريريريال من املوارد الوراثيريريرية املعريريريدلريريرية من جريريريانريريريب 

 .اإلنسان

 -(: أ) +/- + - +
-(: ب)
/+ 

- 

تعتمد احملافظة على الكثري من املوارد الوراثية لألغذية  2-باء
ل البشريريريريريريريريري املسريريريريريريريريتمر، ويشريريريريريريريريكل والزراعة وتطورها على التدخ

اسريريريريريريريتخدامها املسريريريريريريريتدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج وسريريريريريريرييلة 
 .هامة لضمان صوهنا

+ - + + - - 

جيم: التبــــادل 
والترابط على 
الـــمســــــــــــــتـــو  

 الدولي

جرى تريريارخييريرياً تبريريادل املوارد الوراثيريرية لألغريريذيريرية والزراعريرية  1-جيم
على مريريريريدى فرتات زمنيريريريرية طويلريريريرية وعلى نطريريريرياق واسريريريريريريريريريريريريريريريع عرب 

تمعريريريريات والبلريريريريدان املنريريريرياطق، وجزء هريريريريام من التنوع الوراثي اجمل
 .املستخدم يف األغذية والزراعة اليوم هو من أصول غريبة

+ - + -/+ - + 

رريريريرية ترابط بّي البلريريريريدان فيمريريريريا يتعلق بريريريرياملوارد الوراثيريريريرية  2-جيم
لألغريذيرية والزراعرية، فهي على حريد سريريريريريريريريريريريريريريريواء تقريدم بعض املوارد 

 .تتلقى البعض اآلخر منهاالوراثية لألغذية والزراعة و 

+ + + + + + 

التبريريريريادل الريريريريدويل للموارد الوراثيريريريرية لألغريريريريذيريريريرية والزراعريريريرية  3-جيم
 ريريريريريروري لسريريريريريري عمل هذا القطاع ومن املرجح أن تزداد أمهيت  

 .يف املستقبل

+ + + + + + 

دال: طــبــيــعــــــة 
عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة 

 البتكار

 عادة ما تكون عملية االبتكار اخلاصة باملوارد الوراثية 1-دال
لألغذية والزراعة تدرجيية الطابع ونتيجة مسريريريريريريريريريريريريريريريامهات يقدمها 
العديد من األشريريريريريريريريريريريريريريريخاص املختلفّي، مبا يف ذلك السريريريريريريريريريريريريريريريكان 
األصريريريريريريريريريريريريريريريليون واجملتمعريريريريات احملليريريريرية واملزارعون والبريريريرياحثون ومربو 

 .النباتات، يف أماكن وأوقات خمتلفة

+ + + -/+ - - 

لألغذية ال يطنور العريديريد من منتجريات املوارد الوراثيرية  2-دال
والزراعة من مورد وراثي مفرد، بل بفضريريريل مسريريريامهات من عدة 
موارد وراثيريريرية لألغريريريذيريريرية والزراعريريرية يف مراحريريريل خمتلفريريرية من عمليريريرية 

 .االبتكار

0 - + -/+ - - 

ميكن أن تسريريريريريريريريريريريريريريريتخدم بدورها معظم املنتجات املطورة  3-دال
باسريريريريريريريريريريريتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملواصريريريريريريريريريريريلة البحث 

، ما جيعل من الصعب رسم خط وا ح بّي مقدمي والتطوير
 .املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومتلقيها

0 + + + + + 

يصل العديد من املنتجات الزراعية إىل السوق بشكل  4-دال
ميكن مع  اسريريريريريريريريريريريريريتخدامها كموارد بيولوجية وكموارد وراثية على 

 .حد سواء

0 + + -/+ + + 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء: 
الــمــحــتــفــظــون 
بـــــــــالـــــــــمـــــــــوارد 

وراثــــــــــيــــــــــة الــــــــــ
لـــــــــألغـــــــــذيـــــــــة 
والـــــــــــــزراعـــــــــــــة 

 ومستخدموها

حتتفظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتسريريريريريريريريريريريتخدمها  1-هاء
جمموعة واسريريريعة ومتنوعة جداً من أصريريريحاب املصريريريلحة. وهنا  
جمموعريريريات متميزة من مزودي ومسريريريريريريريريريريريريريريريتخريريريدمي املوارد الوراثيريريرية 
بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

 .راعةوالز 
 

 (: +أ) +/- + - +
 (: +ب)

 -(: أ)
 (: +ب)
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هنا  ترابط بّي أصريريريريريحاب املصريريريريريلحة املختلفّي الذين  2-هاء
 .يديرون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

+ + 0 + - - 

حيتفظ القطريرياع اخلريرياص بقريريدر كبري من املوارد الوراثيريرية  3-هريرياء
 .لألغذية والزراعة

+ - 0 + - - 

هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  حُيفظ قسريريريريريريريريريريريريريريم 4-هاء
 .خارج موقعها الطبيعي وميكن احلصول عليها هنا 

0 - + -/+ + - 

حُيفظ قسريريريريريريريريريريريريريريم هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  5-هاء
يف موقعهريريريريريا الطبيعي ويف املزرعريريريريرية ويف طرو  مريريريريرياليريريريريرية وفنيريريريريرية 

 .وقانونية خمتلفة

+ + + + + + 

واو: 
ممــــارســـــــــــــــات 

ـــ ادل الموارد تب
الــــــــــوراثــــــــــيــــــــــة 
لـــــــــألغـــــــــذيـــــــــة 

 والزراعة

جتري عملية تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  1-واو
سريريياق ممارسريريات متعار  عليها وبّي اجملموعات املوجودة من 

 .مقدمي املوارد ومستخدميها

+ + + -/+ + + 

يف البحث والتطوير، حتدث عملية نقل واسريريريعة للمواد  2-واو
ّي خمتلف أصريريريريريحاب املصريريريريريلحة على امتداد سريريريريريلسريريريريريلة الوراثية ب
 .القيمة

+ - + + - - 

زاي: المنــــافع 
النــاشـــــــــــئــة عن 
اســـــــــــــتـــخــــــدام 
ــــــــــــــمــــــــــــــوارد  ال
الــــــــــوراثــــــــــيــــــــــة 
لـــــــــألغـــــــــذيـــــــــة 

 والزراعة

مع أن املنريريافع اإلمجرياليريرية النريرياشريريريريريريريريريريريريريريريئريرية عن املوارد الوراثيرية  1-زاي
لألغريذيرية والزراعرية مرتفعرية للغريايرية، فمن الصريريريريريريريريريريريريريريريعريب عنريد إجراء 

افع املتوقعرية من كريل عينرية من عينريات املوارد املبريادلرية تقريدير املنري
 .الوراثية لألغذية والزراعة

 +/-(: أ) + + + 0
 (: +ب)

 -(: أ)
 (: +ب)

إن اسريريريريريريريريتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد يدرن  2-زاي
 .أيضاً منافع غري نقدية هامة

+ + + + + + 

والزراعة قد ي دي اسريريريريريريريريريريريريريريريتخدام املوارد الوراثية لألغذية  3-زاي
إىل آثريريريار خريريريارجيريريرية تتجريريرياوز بكثري املقريريريدم الفرد واملتلقي الفرد 

 .لتلك املوارد

+ + + + + + 

راء سل طت جماعات العمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية والموارد الوراثية الحرجية وفريق الخبمالحظة: 
دقيقة والالفقاريات، عند اسـتعراض السـمات المميزة، الضـوء على السـمات ذات الصـلة بشـكل خاّ )معل مة في المعني بالكائنات الحية ال

[( بقطاعاتها الفرعية. وأما الســـــمات التي -الجدول أعاله بعالمة زائد ]+[( أو أقل )دون( صـــــلة )معل مة في الجدول أعاله بعالمة ناقص ]
عمل ذات صــــلة بشــــكل  جماعة[. في حين أن الســــمات المميزة التي تعتبرها 0ي معلمة بصــــفر ]تعتبر محايدة بالنســــبة إلى قطاع فرعي فه

عات( فرعية أخر ، فهي معلمة في الجدول بعالمة زائد اخاّ بمجموعة فرعية من قطاعها الفرعي أو أقل )دون( صـــــــــــلة بمجموعة )جم
 +[./-وناقص ]
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 المرفق دال
 قائمة بالوثائق

 
 العمل وثائق

 
4/18/1-ABS-LECGRFA/TT جدول األعمال امل قت واجلدول الزمين 

4/18/2-ABS-CGRFA/TTLE "بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" معلومات التسلسل الرقمية 

4/18/3-ABS-CGRFA/TTLE  مسريريريودات املذكرات التفسريريريريية اليت تصريريريف، يف سريريريياق العناصريريرير اخلاصريريرية
مات املميزة للقطاعات باحلصريريريريريريريريول على املوارد وتقاسريريريريريريريريم منافعها، السريريريريريريريري
 الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 معلومات وثائق

 
4/18/Inf.1-ABS-CGRFA/TTLE  أعضريريريريريريريريريريريريريرياء فريق اخلرباء الفنيّي والقانونيّي املعين باحلصريريريريريريريريريريريريريريول على املوارد

 وتقاسم منافعها

4/18/Inf.2-ABS-CGRFA/TTLE صريريريريريريريريريول على املوارد الوراثية إسريريريريريريريريريهامات األعضريريريريريريريريرياء واملراقبّي بشريريريريريريريريريأن احل
 لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

4/18/Inf.3-ABS-CGRFA/TTLE  نتائج حلقة العمل الدولية بشريريريريريريأن احلصريريريريريريول على املوارد الوراثية احلرجية
 .لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 

4/18/Inf.4-ABS-CGRFA/TTLE قريريرياسريريريريريريريريريريريريريم منريريريافعهريريريااحلصريريريريريريريريريريريريريول على املوارد الوراثيريريرية لألغريريريذيريريرية والزراعريريرية وت: 
 املسح نتائج

4/18/Inf.5-ABS-CGRFA/TTLE الدراسة االستكشافية لتقصي احلقائق عن معلومات التسلسل الرقمية 

4/18/Inf.6-ABS-CGRFA/TTLE  معلومات التسريريريريريريريريريريريلسريريريريريريريريريريريل "التقارير الواردة من األعضريريريريريريريريريريرياء واملراقبّي حول
 بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" الرقمية

4/18/Inf.7-ABS-ECGRFA/TTL قائمة بالوثائق 
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 أخر  وثائق
 

عناصريريرير لتيسريريريري التنفيذ احمللي للحصريريريول على املوارد وتقاسريريريم منافعها بالنسريريريبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية 
 لألغذية والزراعة

 اسم منافعهاجمريات حلقة العمل الدولية بشأن احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتق

10/18/Report-AnGR-CGRFA/WG  تقرير الدورة العاشرة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
 باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة

2/18/Report-AqGR-CGRFA/WG  تقرير الدورة الثانية جملموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصصة
 ارد الوراثية املائية لألغذية والزراعةاملعنية باملو 

5/18/Report-FGR-CGRFA/WG  تقرير الدورة اخلامسة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
 .باملوارد الوراثية احلرجية

9/18/Report-PGR-CGRFA/WG  تقرير الدورة التاسعة جلماعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية
 الوراثية النباتية لألغذية والزراعةباملوارد 

1/18/Report-MIGR-CGRFA/EG  تقرير االجتماع األول لفريق اخلرباء املعين بالكائنات احلية الدقيقة
 والالفقاريات من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة


