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 مقّدمة -أولا 

 
بضيييماق الوصيييول إىل املنافع ألهداف التنمية املسيييتدامة أق تقوم البلداق   6-15قصيييد وامل 5-2يقتضيييي املقصيييد  -1

 وما يتصيييييييييييل  ا من معارف تقليدية وتقانها بعدل وإنصييييييييييياف على النحو املتفق ة اجلينيالناشيييييييييييئة عن اسيييييييييييتخدام املوارد 
 عليه دوليًا .

 
عناصييير الب، 2015اخلامسييية عشيييرة يف عام العادية دورهتا  ورحبت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف -2
تيسيييري التنفيذ احمللي للحصيييول على املوارد وتقاسيييم منافعها بالنسيييبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية ل

ه التاسيييعة والثالثمل املعقودة يف وقد رّحب مؤمتر املنظمة، يف دورت 1، ودعت املدير العام إىل لفت عناية املؤمتر إليها.والزراعة
احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ودعا األعضاء إىل النظر فيها واستخدامها اخلاصة بعناصر ال، ب2015يونيو/حزيراق 

األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، يف اجتماعه الثالث عشيييييييييييير، األطراف مؤمتر دعا حسييييييييييييب االقتضيييييييييييياء. و 
، املبادئ التوجيهية الطوعية الواردة يف عناصيييييير تيسييييييري األخرى إىل اإلحاطة علما وتطبيق، حسييييييب االقتضيييييياء واحلكومات

 2التنفيذ احمللي للحصول وتقاسم املنافع ملختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 
 إعداد مذكرات تفسيييييييريية غري توجيهية تبمّل،  ، على2017واتفقت اهليئة، يف دورهتا األخرية اليت عقدت يف عام  -3

يف سييييييان العناصييييير اخلاصييييية باحلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها، السيييييمات للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوارد 
 3 .باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها العناصر اخلاصةالوراثية لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة، مبا يكّمل 

 
هذه الوثيقة بإجياز العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وخمتلف اخلطوات املتخذة منذ تعرض و  -4

يف سيييييان العناصيييير اخلاصيييية باحلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها،  بمّل،تفسييييريية تذكرات لوضييييع مهيئة الدورة األخرية لل
سييييييييييودات املذكرات الوثيقة مهذه تتضييييييييييمن كما ارد الوراثية لألغذية والزراعة.  لمو احملددة لمارسييييييييييات املالسييييييييييمات املميزة و 

 .يئة، لكي تنظر فيها اهلالتفسريية

 

عناصر تيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى  -ثانياا
 مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 (بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها العناصر الخاصة)
 
حظي بروتوكول ناغويا بشيييييييييعق احلصيييييييييول على املوارد اجلينية والتقاسيييييييييم العادل واملنصيييييييييف للمنافع الناشيييييييييئة عن  -5

بالرتحيب باعتباره خطوة عمالقة صييييييييييييو  تنفيذ اهلدف  (بروتوكول ناغويا)اسييييييييييييتخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي 
( الوراثيةاجلينية )اقية التنوع البيولوجي، وهو التقاسييييم العادل واملنصييييف للمنافع الناشييييئة عن اسييييتخدام املوارد الثالث من اتف
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يانة تنفيذ هذا اهلدف الثالث املسامهة يف صى املوارد اجلينية بطرن مالئمة. ومن شعق احلصول علعن طريق إجراءات منها 
 ومها اهلدفاق اآلخراق لالتفاقية. - ابل لالستمرارعناصره على حنو قالتنوع البيولوجي واستخدام 

 
وتقاسييييم منافعها، بالنظر يف  املوارداألطراف املتعاقدة، عند وضييييع تدابري احلصييييول على بروتوكول ناغويا يطالب و  -6

د الوراثية لألمن م صيييييييييييراحة بعمهية املوار كما أنه يسيييييييييييلّ   4أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودروها اخلاص لألمن الغذائي.
االعتماد املتبادل بالطابع اخلاص للتنوع البيولوجي الزراعي، وناته املميزة ومشاكله اليت حتتاج إىل حلول مميزة، و بالغذائي، و 

بمل مجيع البلداق فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، فضيياًل عن طابعها اخلاص وأمهيتها لتحقيق األمن الغذائي يف 
مجيع أحناء العامل وللتنمية الزراعية املسيييييتدامة يف سييييييان التخفيف من وطعة الفقر وتغري املناا، ويعرتف بالدور األسييييياسيييييي 

 5يف هذا الصدد. للمعاهدة الدولية

 
يف عملية أدت يف النهاية إىل إعداد العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم ، 2011يف عام  ،وشرعت اهليئة -7

ها. وأنشيييييعت اهليئة  موعة عمل فنية خمصيييييصييييية معنية باحلصيييييول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسيييييم منافعها، منافع
 6أمور،  السمات املميزة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة .ضمن مجلة دت، حدّ 

 
العمل الفنية املخصصة بفريق اخلرباء الفنيمل والقانونيمل املعين باحلصول  ، استبدلت اهليئة  موعة2013ويف عام  -8

العمل املعنية باملوارد الوراثية النباتية  مجاعات، بالتعاوق مع بالقيام فتهعلى املوارد وتقاسييييييييييييييم منافعها )فريق اخلرباء(، وكلّ 
احلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها، اليت سييييتكوق واحليوانية واحلرجية التابعة للهيئة، بإعداد مشييييروع العناصيييير اخلاصيييية ب

  7 .أدوات طوعية ملساعدة احلكومات الوطنية، وليست صكوًكا دولية جديدة بشعق احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
 
م صيييول على املوارد وتقاسيييبت اهليئة يف دورهتا العادية اخلامسييية عشيييرة بالعناصييير اخلاصييية باحل، رحّ 2015ويف عام  -9

، يف دورته التاسيييييييييعة والثالثمل، بالعناصييييييييير هاأعلى جهاز رئاسيييييييييي فيوهو ، ةنظماملويف وقت الحق، رحب مؤمتر  منافعها.
أشيييار و  8اخلاصييية باحلصيييول على املوارد وتقاسيييم منافعها، ودعا األعضييياء إىل النظر فيها، وحسيييب االقتضييياء اسيييتخدامها.

 9.يف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعهاإىل تكامل عمل اهليئة مع بروتوكول ناغويا أيضا 
 

تدابري وضييع وترمي العناصيير اخلاصيية باحلصييول على املوارد وتقاسييم منافعها إىل مسيياعدة احلكومات اليت تنظر يف  -10
د الوراثية لألغذية احلصييييييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييييييم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، على األخذ بعمل االعتبار أمهية املوار 

ختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية ملحتقيق األمن الغذائي والسييييييييييييييمات املمّيزة بالنسييييييييييييييبة إىل اخلاص  هاوالزراعة ودور 
 لألغذية والزراعة، مع االمتثال للصكوك الدولية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها حبسب االقتضاء.
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 اصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، على وجه اخلصوص، مبا يلي:وتوصي العناصر اخل -11
 

 عند وضع تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو تكييفها أو تنفيذها، يف السمات املميزة  ،النظر
ية واالقتصييييادية وممارسييييات للقطاع الفرعي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك أنشييييطته وبيئته االجتماع

 االستخدام والتبادل اخلاصة به؛

 احلكومية املعنية وأصييييييييييييييحا  املصييييييييييييييلحة غري احلكوميمل الذين  تفظوق مبوارد وراثية لألغذية كيانات وحتديد ال
 والزراعة أو يوفروهنا أو يستخدموهنا، والتشاور معهم؛

 سييياسييات واالسييرتاتيجيات األوسييع نطاقًا لألمن الغذائي اج تدابري احلصييول على املوارد وتقاسييم منافعها يف الر وإد
 والتنمية الزراعية املستدامة؛

 ودراسة وتقييم اخليارات املتاحة لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ 

 اج تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف املشهد املؤسسي )القائم(؛ر وإد 

  على املوارد وتقاسم منافعها وزيادة الوعي بشعهنا؛تدابري احلصول تعميم و 

 ورصدها. ،وإجراء تقييم سابق لكفاءة وأثر تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 
ا توجيهات يف ما يتعلق بقضييييايا ذات أمهية  -12 وتوفر العناصيييير اخلاصيييية باحلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها أيضييييً

لموارد الوراثية لقطاعات فرعية حمددة ل على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسيييييم منافعهاصيييييول نسيييييبة إىل احلخاصييييية بال
ويف حمل أق العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها  واحليوانية.املوارد الوراثية النباتية مثل ، لألغذية والزراعة

د الوراثية لألغذية والزراعة، فإق اهليئة قد خلصت يف دورهتا األخرية إىل أق ملوار إىل اتعاجل قضايا ذات أمهية خاصة بالنسبة 
سيان العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، ضمن تبمّل، أكثر تفسريًا هناك حاجة إىل مذكرات تفسريية 

 السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.

 

 مذكرات التفسيريةإعداد مسودات ال -ثالثاا 

 
األعضيييياء واملراقبمل وغريهم من أصييييحا  املصييييلحة إىل توفري املسييييامهات الالزمة ، يف دورهتا األخرية، دعت اهليئة -13

إلعداد املذكرات التفسييريية هذه عرب الوسييائل اإللكرتونية، مبا يف ذلك بشييعق اار م العملية يف  ال تنفيذ التدابري الوطنية 
وارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسييييييييييييم منافعها؛ والسييييييييييييمات املميزة ملختلف القطاعات الفرعية املعنية للحصييييييييييييول على امل

سييامهات األعضيياء وترد املسييامهات الواردة يف الوثيقة املعنونة م 10باحلصييول على املوارد وتقاسييم منافعها وممارسيياهتا احملددة.
 11ا.غذية والزراعة وتقاسم منافعهواملراقبمل بشعق الوصول إىل املوارد الوراثية لأل

 
ا إىل األمانة أق تعقد، بالتعاوق مع أمانيت املعاهدة الدولية بشييعق املوارد الوراثية النباتية لألغذية  -14 وطلبت اهليئة أيضييً

ملميزة والزراعة )املعاهدة( واتفاقية التنوع البيولوجي، حلقة عمل دولية ملسييييييييياعدة البلداق يف رفع الوعي بشيييييييييعق السيييييييييمات ا
للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارسيييياهتا احملددة يف سيييييان العناصيييير اخلاصيييية باحلصييييول على 
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أمام كافة األعضيييياء وأق  ضييييرها  فتوحةاملوطلبت أق تكوق حلقة العمل  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسييييم منافعها.
العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة املعنية باملوارد مجاعات من  مجاعةكل إقليم، عن كل   ممثل واحد على األقل من

الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية واملائية، وسيييييبعة خرباء يسيييييتوفوق التمثيل اإلقليمي من القطاعات الفرعية اخلاصييييية باملوارد 
 12قة والالفقاريات.الوراثية لألغذية والزراعة للكائنات الدقي

 
وُعقدت حلقة العمل الدولية بشعق احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها )حلقة العمل(  -15

وردت من األعضييياء اليت  املسيييامهاتونظرت حلقة العمل يف  .2018يناير/كانوق الثاين  12إىل  10يف روما، إيطاليا، من 
 لحة اآلخرين، ووفرت منتدى يتمّكن من خالله املشاركوق من تبادل املعلومات والتجار  واآلراء.واملراقبمل وأصحا  املص

ووفرت حلقة العمل خمرجات إلعداد يف مرحلة الحقة املذكرات التفسييييريية غري التوجيهية اليت سييييتبمّل، يف سيييييان العناصيييير 
قطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية اخلاصييية باحلصيييول على املوارد وتقاسيييم منافعها، السيييمات املميزة لل

مت تبادل خمرجات  15وبناًء على طلب اهليئة، 14ومداوالهتا متاحة. العملحلقة  خمرجاتو  13والزراعة وممارسيييييييييييييياهتا احملددة.
لحصييييول على تعقيباته لكي لفريق اخلرباء الفنيمل والقانونيمل املعين باحلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها حلقة العمل مع 

مجاعات العمل واخلرباء السييييييبعة املعينمل يف  ال كل من نظر فيها  ياملذكرات التفسييييييريية لسييييييودات ألمانة إعداد ميتسيييييي  ل
 .املوارد الوراثية للكائنات الدقيقة والالفقاريات

 
من جانب  اخلرباء املعينملوكذلك من طلبت اهليئة، أيضيييا من مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة هلا و  -16

فريق اسييييتعراض مسييييودات املذكرات التفسييييريية. وطلبت من  لكائنات الدقيقة والالفقارياتليف  ال املوارد الوراثية املكتب 
، لزراعةلموارد الوراثية لألغذية واتوحيد مسودات املذكرات التفسريية ملختلف القطاعات الفرعية ل اخلرباء الفنيمل والقانونيمل

. وقد أتيحت لكائنات الدقيقة والالفقارياتمن ااملوارد الوراثية حسيييييييبما اسيييييييتعرضيييييييته مجاعات العمل وفريق اخلرباء املعين ب
 وفريق اخلرباء املعين باملوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة والالفقارياتللهيئة تقارير مجاعات العمل الفنية احلكومية الدولية 

 16.الفنيمل والقانونيملفريق اخلرباء و 

  

                                        
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17( من الوثيقة 5) 25الفقرة   12
 .Report Rev.1-CGRFA/16/17( من الوثيقة 5) 25ز من الفقرة  -الفقرات هي   13
 ؛Inf.3-CGRFA/17/19/3.2انظر الوثيقة   14

Sharing for Genetic Resources for Food and Agriculture-Proceedings of the International Workshop on Access and Benefit 

 (.2018)منظمة األغذية والزراعة، 
 .ev.116/17/Report R-CGRFA( من الوثيقة 7) 25الفقرة   15
 Inf.2-CGRFA/17/19/3.2و CGRFA-17/19/9.1و CGRFA-17/19/10.1و CGRFA-17/19/8.1و CGRFA-17/19/11.1انظر الوثائق   16
 .CGRFA-17/19/3.1و

http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf
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 للموارد الوراثية لألغذية والزراعةقطاعات الفرعية : ال1الجدول 

 

 لألغذية والزراعةالحيوانية لموارد الوراثية ا

 

 لألغذية والزراعةالمائية لموارد الوراثية ا

 

 لألغذية والزراعةالحرجية لموارد الوراثية ا

 

 ية والزراعةلألغذالنباتية لموارد الوراثية ا

 

  لموارد الوراثية من الكائنات الدقيقة لألغذية والزراعةا

  لموارد الوراثية من الالفقاريات لألغذية والزراعةا

  لموارد الوراثية من الكائنات الدقيقة والالفقاريات لألغذية والزراعةا

 
مذكرات  وكذلك وارد وتقاسم منافعهاتتضمن هذه الوثيقة، يف مرفقاهتا، العناصر اخلاصة باحلصول على املو  -17

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، السمات املميِّزة للقطاعات اخلاصة بعناصر التوضيحية غري توجيهية تبمّل، يف سيان 
كومية الدولية مجاعات العمل احل استعرضتهحسبما  الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة،
 17.فريق اخلرباء الفنيمل والقانونيملوحده وفريق اخلرباء املعين باملوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة والالفقاريات و 

 
عناصر المظللة كجزء من إطارات التفسريية يف ذكرات عرض املتفريق اخلرباء الفنيمل والقانونيمل، وحسبما وافق عليه  -18

اخلاصة فسريية التوقد وضعت رموز تشري إىل املذكرات لى املوارد وتقاسم منافعها لتوفري اإلطار الالزم. احلصول عاخلاصة ب
 .1 يف اجلدول كما هو مبمّل   يف كل أجزاء النص،قطاع فرعي كل ب

 
سم منافعها العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقابعق يربز متهيد  فريق اخلرباء الفنيمل والقانونيملى أوصقد و  -19

العناصر اخلاصة من  20تغيري العنواق احلايل للفقرة يتم عق بأيضا  ىوأوص 18التفسريية.ذكرات املإعداد العملية اليت أدت إىل 
 العالقة بمل بروتوكول ناغويا واالتفاقات والصكوك الدولية  تقرأ على النحو اآليتلباحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احلصول على املواردإدراج إشارة إىل األساس املنطقي لتدابري بكذلك وأوصى   19األخرى .
، صول على املوارد وتقاسم منافعهاالعناصر اخلاصة باحلمن  5، يف الفقرة 5رد يف الفصل او على حنو ما هو ، وتقاسم منافعها

هي هذه التوصيات و  توقد نفذ 20.باحلصول على املوارد وتقاسم منافعهاالعناصر اخلاصة قائمة باملختصرات إىل بإضافة و 
 .املرفقيف واردة 

 

                                        
 .CGRFA-17/19/3.1املرفق جيم بالوثيقة   17
 .CGRFA-17/19/3.1من الوثيقة  15الفقرة   18
 .CGRFA-17/19/3.1من الوثيقة  16الفقرة   19
 .CGRFA-17/19/3.1من الوثيقة  17الفقرة   20
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 التوجيهات المطلوبة -رابعاا

 
 :ترغب اهليئة يف القيام مبا يلي قد -20

 التفسرييةذكرات املمسودات  
 

  السمات مبا يف ذلك  هذه الوثيقة،، على حنو ما هو وارد يف مرفق املذكرات التفسرييةتنقيح مسودات استعراض و
 .بغية إقرارها، الواردة يف املرفقالنباتية لألغذية والزراعة املميزة للموارد الوراثية 

 لمذكرات لاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع الصيغة النهائية اخلاصة بعناصر التعميم  نظمةمن املطلب وال
 .للمنظمة القطريةو  ةمياملكاتب اإلقليعلى مجيع األعضاء وكذلك على التفسريية 

 نظمة مواصيييييييييلة مسييييييييياعدة البلداق، بناء على طلبها، يف وضيييييييييع التدابري التشيييييييييريعية واإلدارية و/أو من املطلب وال
وتقاسيييم منافعها، بالنظر إىل أمهية الوراثية النباتية لألغذية والزراعة احلصيييول على املوارد اتية يف ما يتعلق بالسيييياسييي
 ألمن الغذائي.يف حتقيق اودورها اخلاص لألغذية والزراعة  الوراثية النباتيةاملوارد 

  ذكرات يف ذلك امل احلصييييييول على املوارد وتقاسييييييم منافعها، مبااخلاصيييييية بعناصيييييير الدعوة األعضيييييياء إىل النظر يف و
 .هاحسب االقتضاء، استخدامو التفسريية، 

 
 املوارد وتقاسم منافعهااحلصول على استعراض العمل بشعق 

 
 إجراؤه ، املقرر بشيييعق احلصيييول على املوارد وتقاسيييم منافعهاعمل لليئة السيييتعراض اهلأق  ضييير  مملمن األطلب ال

 الوراثية النباتيةاملوارد احلصييييييول على باملتعلقة  يةالتشييييييريعية واإلدارية والسييييييياسيييييياتنهج لل اتصيييييينيف  دورهتا املقبلة،يف
الوراثية النباتية لألغذية احلصيييول على املوارد بشيييعق  يلوتقاسيييم منافعها، واقرتاحاً للعمل املسيييتقبلألغذية والزراعة 

 األعضاء واملراقبمل.مع مراعاة إسهامات ، وتقاسم منافعهاوالزراعة 
  ًيف  ال هنج تطوري اتباع تدابري احلصييول على املوارد وتقاسييم منافعها ينبغي أق تسييمح بعلى أق  اوالتعكيد  دد

ى املوارد وتقاسيييييييييييم منافعها من خالل املمارسييييييييييية والكمال الذايت حتسيييييييييييمل نظام احلصيييييييييييول علنفيذ ميِكن من الت
اخلاصيييييييية عناصيييييييير الوتنفيذها وإعداد أق وضييييييييع تدابري احلصييييييييول على املوارد وتقاسييييييييم منافعها على واالبتكار، و 

 .عمل جار  واملذكرات التفسريية  احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاب
 هيئة من للالقادمة الدورة العادية انعقاد اخلرباء الفنيمل والقانونيمل قبل  فريقاجتماع لاألممل العام عقد من طلب وال

الوراثية احلصيييول على املوارد بشيييعق عملها يف املسيييتقبل اخلاص بواالقرتاح هيئة اسيييتعراض العمل السيييابق لل (1أجل )
احلصول على املوارد ذات الصلة باستعراض القضايا اجلديدة والناشئة و ( 2وتقاسم منافعها )النباتية لألغذية والزراعة 

إبرازها ا إذا كاق ينبغي للهيئة خبصييوص متوصيييات و  املشييورةتقدمي وتقاسييم منافعها و الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 .وكيفية القيام بذلك ،لتفسرييةمذكراهتا ااحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو اخلاصة بعناصر ال يف
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  جيم المرفق
 مختلف إلى بالنسبة منافعها وتقاسم الموارد على للحصول المحلي التنفيذ لتيسير عناصر

  والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الفرعية القطاعات
 التفسيرية المذكرات بمسودات مشفوعة
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 يدتمه
 

حظي بروتوكول ناغويا بشعق احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق 
باتفاقية التنوع البيولوجي )بروتوكول ناغويا( بالرتحيب باعتباره خطوة عمالقة صو  تنفيذ اهلدف الثالث من اتفاقية التنوع 

عادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية )الوراثية( عن طريق إجراءات منها البيولوجي، وهو التقاسم ال
احلصول على املوارد اجلينية بطرن مالئمة. ومن شعق تنفيذ هذا اهلدف الثالث املسامهة يف صيانة التنوع البيولوجي واستخدام 

 لالتفاقية.ومها اهلدفاق اآلخراق  -عناصره على حنو قابل لالستمرار 
 

 عدداً من التحديات. ،ويطرح بروتوكول ناغويا على صّناع السياسات واإلداريمل املسؤولمل عن تنفيذه على املستوى الوطين
يف أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها  التحديات يف أنه يتوّجب على بروتوكول ناغويا النظرويكمن أحد هذه 

ويقّر بروتوكول  الغذائي لدى وضع تدابري الوصول إىل املوارد الوراثية وتقاسم منافعها وتنفيذها. اخلاص يف حتقيق األمن
ناغويا صراحة بعمهية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي، وبطبيعة التنوّع البيولوجي الزراعي اخلاصة، وناته املتمّيزة 

نب تكافل مجيع البلداق يف ما خيّص املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وأمهية هذه واملشاكل اليت تتطلب حلوالً متمّيزة إىل جا
غري أق بروتوكول ناغويا يوفّر  املوارد بالنسبة إىل التنمية الزراعية املستدامة يف سيان التخفيف من وطعة الفقر وتغرّي املناا.

غذية والزراعة بشكل مالئم يف التدابري احمللية الرامية إىل الوصول توجيهات قليلة بشعق كيفية انعكاس نات املوارد الوراثية لأل
 إليها وتقاسم منافعها.

 

 2013 ( يف سنةاملنظمةوقامت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة( التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )
تنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف العناصر لتيسري ال بوضع عملية تتمثل خمرجاهتا يف

وقامت اهليئة، يف دورهتا . (عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها) القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 العناصر اليت عمل فريق من اخلرباء الفنيمل ( بالنظر والرتحيب  ذه2015 يناير/كانوق الثاين 23-19العادية اخلامسة عشرة )

القانونيمل املعنيمل باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها من مجيع األقاليم يف العامل على وضعها، مث أعر  مؤمتر املنظمة، 
، تنوع البيولوجيالبمؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة ودعا  عن ترحيبه  ا. نظمة،يشّكل أعلى جهاز رئاسي يف امل الذي

اخلاصة عناصر الالتوجيهية الطوعية الواردة يف باخلطوط علما األخذ ألطراف واحلكومات إىل ا، عشر الثالثيف اجتماعه 
 .وتطبيقها، حسب االقتضاءباحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 

 

تفسريية غري توجيهية تبمّل، يف سيان  ، على إعداد مذكرات2017واتفقت اهليئة، يف دورهتا األخرية اليت عقدت يف عام 
للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية باملوارد الوراثية املميزة العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، السمات 

الوثيقة على  هوي هذوحتت لألغذية والزراعة وممارساهتا احملددة، مبا يكّمل العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها.عناصر لتكملة ال، يف إطارات مظللة سبما أقرته اهليئةح، تفسرييةالذكرات امل

إىل مساعدة احلكومات اليت تنظر مشفوعة مبذكراهتا التفسريية وترمي العناصر اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
بري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها، على األخذ بعمل االعتبار أمهية املوارد الوراثية تداوضع يف 

ختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية ملقيق األمن الغذائي، والسمات املمّيزة بالنسبة إىل حتاخلاص  هالألغذية والزراعة، ودور 
 ثال للصكوك الدولية اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها حبسب االقتضاء.لألغذية والزراعة، مع االمت
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 معلومات أساسية -1
 

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

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

 يفالذي وضع إطار السياسات والتخطيط للهيئة  التعهد الدويل بشعق املوارد الوراثية لألغذية والزراعةاعتمد مؤمتر املنظمة 
ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وخالل السنوات التالية، تفاوضت اهليئة بشعق مزيد من القرارات اليت 

مراجعة التعهد الدويل. ونتيجة هلذه العملية، اعتمد مؤمتر املنظمة يف عام  1994تفسر التعهد الدويل، وباشرت يف عام 
)املعاهدة الدولية(، وهي الصك الدويل التنفيذي األول  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املعاهدة الدولية بشعق 2001

 وامللزم قانونا للحصول على املوارد وتقاسم املنافع بالنسبة للموارد الوراثية.
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 
اقية عاملية تعاجل مسعلة احلصول على املوارد وتقاسم ، وهي أول اتف1992يف عام  اتفاقية التنوع البيولوجياعتمدت  -2

منافعها يف أهدافها وأحكامها. وتعرتف االتفاقية باحلقون السيادية للدول على مواردها الطبيعية وتؤكد على السلطة اليت 
 تتمتع  ا احلكومات، رهناً بتشريعاهتا الوطنية، لتحديد احلصول على املوارد الوراثية.

 

 غويابروتوكول نا
 
بروتوكول ناغويا بشعق 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
ف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي، املتمثل يف التقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجة عن القانوين للتنفيذ الفعال للهد

استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك عن طريق احلصول على املوارد الوراثية،  دف املسامهة يف حتقيق اهلدفمل اآلخرين 
 واالستخدام املستدام ملكوناته. التفاقية التنوع البيولوجي، ومها حفظ التنوع البيولوجي

 

 النظام الدويل
 
ملا سلم به مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه العاشر، يتكوق النظام الدويل للحصول  وفقاً  -4

ك، املعاهدة على املوارد وتقاسم منافعها من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وكذلك صكوك تكميلية مبا يف ذل
 .21خطوط بوق التوجيهية بشعق احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاو

  

                                        
 .10/1مؤمتر األطراف العاشر، القرار   21
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 السمات اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 
 التنوع البيولوجي الزراعي، من املسلم على نطان واسع بالطبيعة اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املدرجة يف -5

. وقد نظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه 22وبسماهتا املميزة ومشاكلها اليت تتطلب حلوال مميزة
 ، يف السمات املميزة للتنوع البيولوجي الزراعي لتشمل ما يلي:2000اخلامس يف عام 

 
 االحتياجات البشرية األساسية لألمن الغذائي وتعممل سبل املعيشة.إق التنوع البيولوجي ضروري لتلبية  )أ(

يدير املزارعوق التنوع البيولوجي الزراعي؛ وتعتمد الكثري من مكونات التنوع البيولوجي الزراعي على هذا  ) (
 الزراعي؛ال يتجزأ من إدارة التنوع البيولوجي  االتعثري البشري؛ وتشكل معرفة وثقافة السكاق األصليمل جزءً 

 هناك ترابط كبري بمل البلداق من أجل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ )ج(
بالنسبة للمحاصيل واحليوانات األليفة، فإق التنوع داخل األنواع هو على األقل بنفس أمهية التنوع بمل  )د(

 األنواع وقد توسع بشكل كبري من خالل الزراعة؛
ة للتنوع البيولوجي الزراعي، يرتبط صونه يف نظم اإلنتاج يف اجلوهر باالستخدام بسبب درجة اإلدارة البشري )هي(

 املستدام؛
 ومع ذلك، يتم حفظ الكثري من التنوع البيولوجي اآلق خارج املوقع يف بنوك اجلينات أو مواد املربمل؛ )و(
يكولوجية إليف املوقع داخل النظم ايساهم التفاعل بمل البيئة واملوارد الوراثية وممارسات اإلدارة اليت تتم  )ز(

 23.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

علومات بشعق خصائص القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية . وتوفر قائمة السمات امل24 ذه الوثيقة امللحقيف 
وادر اإلشارة على أق اهليئة قد اعرتفت باحلاجة إىل مواصلة صقل قائمة السمات هذه والرتكيز على  25لألغذية والزراعة.

 االستفادة من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة.
 

 ألغذية والزراعةبروتوكول ناغويا واملوارد الوراثية ل
 
يقّر بروتوكول ناغويا صراحة، يف ديباجته، بعمهية املوارد الوراثية بالنسبة إىل األمن الغذائي، وبالطابع اخلاص للتنوع  -7

ما يتعّلق  البيولوجي الزراعي، وناته املميزة واملشاكل اليت تتطّلب حلواًل مميزة، إضافة إىل اعتماد مجيع البلداق على بعضها يف
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وطابعها اخلاص، وأمهيتها لتحقيق األمن الغذائي يف العامل، والتنمية املستدامة للزراعة يف سيانب

  احلّد من الفقر وتغرّي املناا. ويف هذا الشعق، يقّر بروتوكول ناغويا بالدور الرئيسي الذي تؤديه كّل من املعاهدة واهليئة.

                                        
 .5على تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، انظر الفصل  لالطالع  22

 .ؤمتر األطرافاالجتماع اخلامس مل ر عندالصا 5/5من ملحق املقرر  2الفقرة   23
 .موارد الوراثية لألغذية والزراعةمجيع القطاعات الفرعية لليشمل ا العادية السابعة عشرة لدورهتلحق يف هذا امل ت اهليئةلعدّ   24
ا القطاعات تفهم  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  و القطاعات الفرعية  يف هذه الوثيقة، ما مل تنص على خالف ذلك، على أهن  25

( للموارد 4( للموارد الوراثية احلرجية لألغذية والزراعة؛ )3( للموارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة؛ )2نباتية لألغذية والزراعة؛ )( للموارد الوراثية ال1الفرعية )
 لألغذية والزراعة.( للموارد الوراثية لالفقاريات 6( للموارد الوراثية للكائنات الدقيقة لألغذية والزراعة؛ )5الوراثية املائية لألغذية والزراعة؛ )
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ربوتوكول، يف أحكامه التنفيذية، من األطراف أق تنظر، لدى وضع وتنفيذ تشريعاهتا أو متطلباهتا ويقتضي ال -8
التنظيمية املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، يف أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص بالنسبة لألمن 

الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث اليت تسهم يف حفظ التنوع البيولوجي وباإلضافة إىل ذلك، هتيئ األطراف  26الغذائي.
واستخدامه املستدام، وال سيما يف البلداق النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري مبسطة بشعق احلصول ألغراض البحوث 

  27غري التجارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة تغري النية هلذه البحوث.
 
 مينع وال. املنافع على املوارد وتقاسم احلصول  ال يف األخرى الدولية لالتفاقات واسعاً   االً  لويرتك الربوتوكو  -9

متخصصة تتعلق  أخرى اتفاقات ذلك يف مبا وتنفيذها، الصلة ذات أخرى دولية وضع اتفاقات من فيه األطراف الربوتوكول
 ينطبق صك وحيثما. 28والربوتوكول وال تتعارض معها التفاقيةا أهداف تدعم أق شريطة املنافع، وتقاسم باحلصول على املوارد

وال يتعارض معها، فإق  والربوتوكول االتفاقية أهداف ويتماشى مع املنافع على املوارد وتقاسم دويل متخصص يتعلق باحلصول
املشمول  ملورد الوراثي احملددبا يتعلق ما يف املتخصص الصك املتعاقدة يف األطراف املتعاقد أو يسري على الطرف ال الربوتوكول
اليت  الدولية يف املعاهدة بشكل صريح اليت يعرتف  ا الربوتوكول ويتمثل أحد الصكوك. 29املتخصص وألغراضه بالصك

 على أيضا الربوتوكول ينص األخرى، الدولية الصكوك على االنفتاح إىل هذا وباإلضافة. االتفاقية وضعت يف انسجام مع
 الدولية واملنظمات الدولية الصكوك مبوجب املمارساتأو  الصلة ذي واجلاري املفيد للعمل  الواجب تباراالع ضرورة إيالء

 .30 معها تعارضها وعدم الربوتوكول وهذا االتفاقية ألهداف دعمها شريطة املعنية،
من  4-4على حنو ما هو مشار إليه يف املادة   صك دويل متخّصص للحصول وتقاسم املنافع  واملعاهدة
متعدد األطراف للحصييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييم منافعها  وقد أنشييييييييييعت املعاهدة نظاماً . ناغويا بروتوكول

من احملاصيييييل  64لتسييييهيل احلصييييول على املواد الوراثية لألغذية والزراعة خارج املواقع الطبيعية بالنسييييبة إىل 
 ووفقياً . اقبيية األطراف املتعيياقييدة ويف اعييال العييامواألعالف ألغراض البحوث والرتبييية والتييدريييب، تكوق حتييت إدارة ومر 

 من املعاهدة، يوفر احلصييييييييييييييول على املوارد الوراثية النباتية اليت توجد يف طروف املواقع الطبيعية وفقاً ( ح)3-12للمادة 
وترد هذه . ية، أو وفقا ملا  دده اجلهاز الرئاسييي من معايري يف حال عدم وجود مثل هذه التشييريعاتنطو للتشييريعات ال

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

، ضيييييمن 15رت فيها املعاهدة، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف املؤسيييييسيييييات املنصيييييوص عليها يف املادة لألغراض اليت نظ
وباإلضيييافة إىل ذلك، ميكن لألطراف املتعاقدة يف املعاهدة أق تقرر تبادل عينات املوارد . نطان تطبيق بروتوكول ناغويا

 ارد الوراثية النباتية املوجودة يف طروف املواقع الطبيعية، وفقاً الوراثية النباتية لألنواع غري املدرجة يف امللحق األول، واملو 
. وقد أنشعت املعاهدة صندون تقاسم املنافع كآلية لتقاسم املنافع النقدية. ألحكام وشروط االتفان املوحد لنقل املواد

تعدد األطراف يشيييكل يف حد ذاته وتقر األطراف املتعاقدة بعق تيسيييري احلصيييول على املوارد الوراثية النباتية يف النظام امل
 .منفعة كبرية من منافع النظام املتعدد األطراف
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األطراف بعق تشجع، على النحو املناسب، إعداد وحتديث واستخدام بنود تعاقدية  ويلزم بروتوكول ناغويا أيضاً  -10

سلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية منوذجية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة ومدونات ال
وجُيري مؤمتر األطراف العامل كاجتماع  31ما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وأفضل املمارسات و/أو املعايري يف

هية لألطراف يف بروتوكول ناغويا تقييمًا دوريًا الستخدام البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات السلوك، واخلطوط التوجي
 .32وأفضل املمارسات و/أو املعايري

 

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

 
ل على املوارد الوراثية لألغذية نظرت اهليئة، يف دورهتا العادية الرابعة عشرة، يف احلاجة إىل وضع ترتيبات للحصو  -11

والزراعة وتقاسم منافعها، مع األخذ يف االعتبار للصكوك الدولية ذات الصلة. ووضعت اهليئة العملية اليت أفضت إىل وضع 
لتيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد هذه العناصر 

 33.راثية لألغذية والزراعة )العناصر(الو 
 
وأنشعت اهليئة فريقاً من اخلرباء الفنيمل والقانونيمل يع  باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها )فريق اخلرباء(، يتعلف  -12

 اء مبا يلي:من ممثلمل من كل إقليم من األقاليم السبعة ملنظمة األغذية والزراعة. وبناء على طلب اهليئة، قام فريق اخلرب 
 

  التنسيق مبساعدة األمانة وبواسطة الوسائل اإللكرتونية حسب االقتضاء، للمساعدة يف إعداد اجتماعات
العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة للهيئة، وباالستناد إىل االسهامات الواردة من األقاليم، إعداد  مجاعات

 العمل الفنية احلكومية الدولية؛ تمجاعامواد مكتوبة واقرتاح توجيهات بالنسبة إىل 
  العمل الفنية احلكومية الدولية، للمساعدة على إثراء  مجاعاتواملشاركة يف األجزاء ذات الصلة من اجتماعات

 العمل الفنية احلكومية الدولية ونتائجها بشعق احلصول على املوارد وتقاسم منافعها؛ مجاعاتمناقشات 
  العمل الفنية  مجاعاتل فنية حكومية دولية مع األمانة لتجميع نتائج عم مجاعةوالعمل بعد اجتماع كل

 ، وأق  يط األقاليم التابعة هلا علماً مبشروع العناصر.يف مشروع العناصراحلكومية الدولية 
 
 العمل الفنية احلكومية الدولية التابعة مجاعاتاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها وعمل  عناصرد وضع واستن -13

ورّحبت اهليئة يف  34الصلة.للهيئة إىل مدخالت مجّعت بناء على طلب اهليئة، من احلكومات وأصحا  املصلحة ذوي 
بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ودعت البلداق إىل النظر فيها  2015دورهتا العادية اخلامسة عشرة املعقودة يف 

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 1-20؛ 1-19املادتاق   31
 من بروتوكول ناغويا 2-20؛ 2-19املادتاق   32
 Report-CGRFA/14/13من الوثيقة  40الفقرة   33
 .Inf.3-ABS-CGRFA/TTLE/1/14و Inf.2-ABS-CGRFA/TTLE/1/14الوثيقتاق   34
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ي يشّكل أعلى جهاز رئاسي يف الفاو، . ووافق املؤمتر الذ35ق استخدامهاواستخدامها حبسب االقتضاء وتوفري ردود بشع
على ما أعربت عنه اهليئة ورّحب، خالل دورته التاسعة والثالثمل بعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ودعا األعضاء 

 36ر فيها واستخدامها حسب االقتضاء.إىل النظ

 د الوراثية لألغذية والزراعةالفرعية للموار  اتلقطاعلمختلف امقدمة 

 املوارد الوراثية احليوانية

تشييييييكل الصييييييناعة احليوانية قطاًعا راسييييييًخا وسييييييريع النمو. ومُتارس تربية احليوانات يف كافة أحناء العامل منذ 
آالف سنة، مما يؤدي إىل تطوير واستخدام  موعة واسعة من السالالت يف طّل نظم إنتاج  10أكثر من 
لك، شييييهد قطاع تربية احليوانات تغيريات فنية كبرية يف هناية القرق الثامن عشيييير، مما يؤدي إىل كذ  متنوعة.

تطوير السيالالت، وإنشياء سيجالت للقطعاق وتشيكيل مجعيات ملرحّل احليوانات. وقد دعمت تطورات هامة يف املوارد 
ساس علمي لتقدير قيمة التكاثر، مثل مؤشر الوراثية الكمية يف منتصف القرق العشرين اعتماد األدوات القائمة على أ

االختيار ويف مرحلة الحقة، أفضييييل تنبؤ خطي غري متحّيز والنموذج احليواين، الذي أّدى إىل تعزيز اسييييتجابة االختيار 
وإحراز تقدم وراثي يف السيييييييييالالت النقية. كما أق التطوير السيييييييييريع للوراثة اجلزيئية نح باعتماد االختيار باسيييييييييتخدام 

انات. وسيياعد تسييلسييل احلمو النووي يف حتديد اخللفية الوراثية للعديد من نات اإلنتاج ونات أخرى هامة يف الو 
وحتليلها إىل االنتقاء اجلينومي. ويف التغريات الفردية متعددة األشكال للنيوكليوتيد اكتشاف أنواع احليوانات. وقد أّدى 

طرن التهجمل القائمة على أسييييييييياس علمي واالنتقاء لتحسيييييييييمل قوة اهلجمل اإلنتاج التجاري لّلحوم والبيو، مّت اعتماد 
من أجل تعزيز غاّلت اإلنتاج احليواين ورحبيته. وقد تسيييييييارعت وترية نشييييييير التقدم الوراثي، بفضيييييييل اعتماد التكنولوجيا 

 سيما التلقيح االصطناعي. سل، والاحليوية وتكنولوجيات التنا

تاق إىل تطوير السييالالت. اعتمدت األوىل على تكييف أعداد احليوانات لظروف وبصييورة عامة، أّدت عمليتاق رئيسييي
حمددة يف  ايل البيئة والرتبية ضيييييييمن نظم إنتاج مكثفة وخمتلطة. وأّدى هذا األمر إىل تشيييييييّكل العديد من السيييييييالالت 

ات نظرًا لقدرهتا على تقدمي منتجات احمللية يف مجيع أحناء العامل. وأّما العملية الثانية فقد اسييييييييييييتندت إىل اختيار احليوان
نة للتغذية واإلدارة، ممّا أفضيييييى إىل منو سيييييريع وغاّلت مرتفعة. وأّدى كّل هذا إىل  حمددة ال سييييييما حتت الظروف احملسيييييّ

 تطوير سالالت دولية عالية األداء لإلنتاج التجاري.
احليوانية لألغذية والزراعة، غري أق مستوى  موعة واسعة من أصحا  املصلحة إىل استخدام املوارد الوراثية وتلجع 

ترّكز وختّصص أنشطة الرتبية خيتلف إىل حّد بعيد ضمن القطاع، على مستوى األنواع واملستوى اإلقليمي على حدٍّ 
بية سيييييييواء. وبصيييييييورة تقليدية، يتوىّل إدارة املوارد الوراثية احليوانية والرتبية مربو املاشيييييييية الذين جيمعوق بمل وطيفيت الرت 

عرب انتقاء احليوانات حبيث تشييّكل  حمليواإلنتاج يف األعداد ذاهتا من احليوانات. وميكن القيام بذلك على مسييتوى 
اجليل التايل انطالًقا من القطعاق واألسييييرا  املتوفرة حملًيا، أو على املسييييتوى اإلقليمي أو الوطين من خالل تشييييكيل 

عيييات تسييييييييييييييجيييل القطعيياق. ويف العقود األخرية، تطّور قطيياع تربييية  موعيية تربييية عييادييية عرب امعييات تربييية أو مج
متخصص جًدا بالنسبة إىل بعو أنواع املواشي ويف بعو أقاليم العامل. ويف قطاع الدواجن بصورة خاصة، نحت 

                                        
 .Report-CGRFA/15/15 الوثيقةمن  22الفقرة   35
 .C 2015/REPمن الوثيقة  52الفقرة   36
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زيز معدالت التكاثر املرتفعة نسييييييييبًيا لصييييييييناعة واسييييييييعة النطان يف  ال تربية احليوانات، ونات بيولوجية أخرى، بتع
التحسييييييييييييييمل الوراثي وإمداد املنتجمل بطيور ذات إمكانات وراثية عالية. وتوجد هياكل مماثلة يف قطاع اخلنازير، وإق 

 كاق بدرجة أقل، كما أهنا بدأت بالظهور يف قطاع األلباق.
إمجايل إنتاج نوًعا فقط يف اإلنتاج احليواين، حيث أق لبعو هذه األنواع مسييامهة صييغرية يف  40ويتم اسييتخدام حوايل 

معظم املنتجات الغذائية  -األبقار، واخلنازير، واخلراف، واملاعز والدجاج  -األغذية. وتوفّر األنواع  اخلمسييييييية الكربى 
 احليوانية املنشع. وأّما يف تربية احليوانات، فإق دور األقار  الربية لألنواع املدّجنة ال يُذكر.

يف اإلنتاج  ةنات، إىل ضييييييييييغوط حادة من أجل تعزيز املسييييييييييامهات اإلمجاليوخضييييييييييع قطاع الثروة احليوانية منذ الثماني
يف الطلب املتنامي على املنتجات  37الغذائي. ومتثّلت القوة الدافعة هلذه الظاهرة، اليت ُتسييييييييييييّمى ثورة الثروة احليوانية،

، ازداد اإلنتاج 2014و 1980 احليوانية املنشييييييييييييييع والزيادة يف اإلنتاج التجاري الكثيف يف البلداق النامية. وبمل عامي
يف املائة على التوايل. وأفضيييت ثورة الثروة احليوانية إىل حتّول كبري يف  170و 234العاملي من اللحوم واحلليب بنسيييبة 

اإلنتاج احليواين من املناطق املعتدلة إىل املناطق االسييييييتوائية وشييييييبه االسييييييتوائية. وتعززت هذه الزيادة يف اإلنتاج بفعل 
موارد وراثية خمتارة، يف حمل مل تتحسييييييييييين يف كثري من احلاالت السيييييييييييالالت احمللية من خالل برامج الرتبية  اسيييييييييييترياد
 الوطنية.

، جيب أق يرتفع 2050مليار شخص عام  9.1أنه من أجل توفري األغذية لييي  38وتبمّل تقديرات منظمة األغذية والزراعة
مليوق طن،  470ما ينبغي أق يصل اإلنتاج السنوي للحوم إىل مليارات طن، ك 3اإلنتاج السنوي للحبو  إىل حوايل 

 ار االااهات احلالية لالستهالك.يف حال استمر 
ويف حمل ُتسييييييتخدم احليوانات بصييييييورة رئيسييييييية إلنتاج األغذية وتوفري خدمات التموين األخرى )مثل األلياف، والفرو 

ية الداعمة األخرى اليت توفّرها يف  موعة متنوعة من النظم واجلّر(، ادر اإلشيييييييارة إىل اخلدمات التنظيمية واإليكولوج
اإليكولوجية الزراعية )مثل إعادة تدوير املغذيات ومكافحة األعشييا (. كما أهنا تّتسييم بقيم ثقافية هامة )مثل اهلوية، 

 نظم اإلنتاج الكثيفة واملختلطة. والثروة واحلالة، والرتفيه والرياضة(، ذات األمهية اخلاصة يف
 

 املوارد الوراثية املائية

إق تربية األحياء املائية صيييييييناعة جديدة نسيييييييبًيا، وقد طرأت عليها تطورات رئيسيييييييية يف السييييييينوات السيييييييتمل 
األخرية، على الرغم من وجود بعو األشيييييييييكال منها، مثل اسيييييييييتزراع نك الشيييييييييبوط، اليت ميكن أق تعود 

يف املئة سيييينويًا خالل العشييييرين  10و 8ياء املائية بمل آلالف السيييينمل املاضييييية. وتراوح معدل منو تربية األح
يف املئة من الزعنفيات املستهلكة. ويتجاوز حالًيا إنتاج الزعنفيات املستزرعة إنتاج  50سنة املاضية، واليوم يتم استزراع 

                                        
 .Livestock to 2020و C. 1999و S. & Courboisو H., Ehuiو M., Steinfeldو C.H., Rosegrantو Delgadoانظر   37
 .28. وثيقة نقاش حول األغذية والزراعة والبيئة، الصفحات The next food revolutionو

 2050. كيف ميكن توفري األغذية للعامل عام 2009منظمة األغذية والزراعة،   38
 (.http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf)متاح على املوقع 
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الساحلية أمهية متزايدة، فإق حلوم األبقار يف مجيع أحناء العامل. وبينما تكتسب تربية األحياء املائية يف املناطق البحرية و 
 ية ال يزال من املناطق الداخلية.الغالبية العظمى من اإلنتاج العاملي لألحياء املائ

ويتم اختاذ هنجمل متوازيمل لتلبية طلب املسييييييييييييتهلك وزيادة اإلمدادات الغذائية: تدجمل األنواع اجلديدة واإلدارة اجلينية 
يت يتم إنتاجها ااريًا. وقد ارتفع عدد أصييناف األنواع املسييجلة يف بيانات املنظمة الفعالة، والتحسييمل الوراثي لألنواع ال

. ومن بمل األنواع األكثر شيييييييوًعا يف املزارع، السييييييلموق، 2018يف عام  600إىل حوايل  1950صيييييينًفا يف عام  70من 
الزعنفيات، واحملاريات ثنائية والبلطي، والشييييييييييبوط، واحملار، والروبياق، وهي متثل ثالث  موعات تصيييييييييينيفية رئيسييييييييييية: 

 الصمامات، والقشريات عشريات األرجل.
وال يزال التحسيييييييمل الوراثي لألناك املدجنة حديًثا، ولكن التطور السيييييييريع يف الصيييييييناعة يعتمد بشيييييييكل متزايد على 

ية لتحسييييمل اإلنتاج مبا اسييييتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا. وتسييييتخدم أنواع خمتلفة من التقنيات الوراث
يف ذلك الرتبية يف األحواض، والرتبية االنتقائية، والتهجمل، والتالعب بالكروموسيييييومات. وقد مت اسيييييتخدام التعديل 
اجليين بشييييييييييييييكل حمدود للغاية فقط. ومبا أق تربية األحياء املائية والتحسييييييييييييييمل الوراثي للموارد الوراثية املائية لألغذية 

يثة، فإق العديد من األنواع املسييييييييييييييتزرعة قريبة جينًيا جًدا من أقار ا الربيّة. وبالتايل، فإق النوع تزال حد والزراعة ما
يزال يلعب دورًا هاًما يف إنتاج وتربية األحياء املائية. ويف بعو  الربي، أي النوع غري املدجن وغري احملسييّين وراثًيا، ما

وبالتايل، فإق االعتماد على النوع الربّي يف تربية األحياء  احلاالت، قد تكوق هذه األرصييييييدة يف حالة حفظ سيييييييئة.
 املائية يوفر حافًزا للحفاظ على هذه األنواع وموائلها.

ويشييييييكل إنتاج بعو األنواع األكثر شيييييييوًعا، مثل نك السييييييلموق األطلسييييييي واجلمربي األبيو، أحد االسييييييتثناءات 
األحياء املائية. وبالنسيييييييبة هلذه األنواع، مت القضييييييياء تقريًبا على احلاجة السيييييييتمرار احلاجة إىل األنواع الربيّة إلنتاج تربية 

لإلدماج الوراثي من األقار  الربية، وتتم التحسييييييييييييييينات الوراثية من خالل برامج تربية وتبادل بمل املربمل التجاريمل. 
 لصناعية.رتبية األحياء املائية اوينطبق ذلك فقط على عدد صغري من األنواع اليت ختضع اآلق ل

وتشكل املزارع التجارية الكبرية، أو مراكز الرتبية، املصدر الرئيسي للموارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة احملسنة وراثًيا 
من أجل تربية األحياء املائية هلذه األنواع. ومل تتح الفرصيييييييييييية لصييييييييييييغار املزارعمل، يف  ال تربية األحياء املائية، لتدجمل 

سيينها وراثًيا، مثلما كاق الوضيع على مّر آالف السينمل يف الزراعة. وقد اعتمدت التطورات السيريعة األخرية األنواع وحت
، على التمويل والتكنولوجيا، والوصيييييول إىل املوارد الوراثية الروبياقيف التحسيييييمل الوراثي، وخاصييييية بالنسيييييبة للسيييييلموق و 
أيدي الشركات الكربى. وال تزال البنوك اجلينية للموارد الوراثية املائية املائية لألغذية والزراعة، وغالًبا ما يكوق ذلك يف 

لألغذية والزراعة قليلة، وال تتوفر عادة بنوك اجلينات املمولة من القطاع العام إال لعدد قليل من األنواع األكثر شييييييوًعا 
 يف تربية األحياء املائية.

األحياء املائية على طول سلسلة اإلمداد، من التحسمل الوراثي  وهناك عدد كبري من أصحا  املصلحة يف قطاع تربية
إىل الزراعة وبيع املنتجات، وهم يرتاوحوق بمل أصيييييييييحا  احليازات الصيييييييييغرية والشيييييييييركات الكبرية. ويف حمل أق املوارد 

ا ألغراض أخرى مثل  الوراثية املائية لألغذية والزراعة تسييييييتخدم يف املقام األول يف إنتاج األغذية، فإهنا تسييييييتخدم أيضييييييً
إنتاج األناك واحليوانات األخرى ليتم إطالقها يف املياه الطبيعية أو املعدلة من أجل حتسييييييييييييمل أرصييييييييييييدهتا، مثل أناك 

 رتفيهية، واستزراع أناك الزينة.الطعم لكل من مصايد األناك التجارية وال
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 احلرجيةاملوارد الوراثية 

وتقييمها وحركتها تاريخ عريق يف القطاع احلرجي. وقد أطهرت  إّق السييييييييتكشيييييييياف مواد التكاثر احلرجي
أوىل التجار  على املصيييييادر وجود  أعران جغرافية  ضيييييمن أنواع االشيييييجار وبّينت أيضييييًيا أّق للمصيييييدر 
األسيييييياسييييييي للبذور تعثري كبري على اسييييييتمرارية جهود زراعة األشييييييجار وأدائها. وقد مت وضييييييع العديد من 

صييييييييادر بالنسييييييييبة إىل الكثري من أنواع األشييييييييجار الختبار أداء املادة الوراثية لألشييييييييجار من التجار  الدولية على امل
بلداق/أقاليم خمتلفة. وبالتايل، كاق لنتائج التجار  على املصيييييييادر هذه تعثري كبري على الطلب على بعو مصيييييييادر 

اثية بمل البلداق واألقاليم. البذور مقارنة مبصييييييييييييييادر أخرى وكانت السييييييييييييييبب يف العديد من عمليات نقل املادة الور 
وأعطت التجار  على املصييدر أيضيًيا حوافز لصييوق املوارد الوراثية احلرجية. ولكن االختبارات اخلاصيية باملصييادر غري 

 مكتملة بالنسبة إىل مجيع األنواع والبلداق.
مادة للتكاثر )على شيييييكل ويتمثل أحد أوجه االسيييييتخدام الرئيسيييييية للموارد الوراثية احلرجية يف اسيييييتخدامها املباشييييير ك

بذور وأجزاء مقطوعة وأجزاء أخرى من الشييييييييجرة املسييييييييتخدمة لإلكثار( لغرض التشييييييييجري أو التحريج أو إنشيييييييياء نظم 
للحراجة الزراعية. ويرتاوح إىل حد كبري مدى اسييتخدام املوارد الوراثية احلرجية يف برامج االسييتكشيياف والرتبية املنهجية 

سيينة من اآلق بالنسييبة إىل  50وقد بدأت عمليات االسييتكشيياف والتحسييمل املنهجي قبل بمل خمتلف أنواع األشييجار. 
نط  عدد من أنواع األشيييييجار السيييييريعة النمو املسيييييتخدمة يف حراجة املسييييياحات املزروعة )مثل أشيييييجار الصييييينوبر والسيييييّ

بالنسييييبة إىل  موعة واألوكالبتوس( يف الزراعات الصييييناعية والصييييغرية. وكانت جهود االسييييتكشيييياف والتقييم قد بدأت 
وإق كانت برامج التحسييمل املنهجي  ،سيينة من اآلق 200خمتلفة من أنواع األشييجار يف املناطق املعتدلة والشييمالية قبل 

بقدر أكرب قد انطلقت خالل القرق العشييييييييرين. ومؤخرًا، بدأت تربية األشييييييييجار تشييييييييمل  موعة واسييييييييعة من تقنيات 
 رتبية مبساعدة واِنات.يف ذلك الالتكنولوجيا األحيائية مبا 

أما بالنسييييبة إىل الغالبية العظمى من أنواع األشييييجار األخرى، فال تزال جهود التحسييييمل حمدودة وتقتصيييير يف معظمها 
على التجار  على املصيييادر واختيار  موعات البذور. وباإلمجال، تعاين تربية األشيييجار يف الغابات من قيود بسيييبب 

يل واآلخر ودورات تربيتها حبيث أّق معظم األنواع ال تزال ضييييييييييمن األجيال األوىل من طول الفرتات الفاصييييييييييلة بمل اجل
التحسييييمل الوراثي. غري أّق املكاسييييب الوراثية قد تكوق ملحوطة لكوق أنواع األشييييجار احلرجية غري مسييييتعنسيييية وتتميز 

بعو األنواع مثل األوكالبتوس  بدرجات عالية من التنوع الوراثي، مما يتيح الفرصييييييية لتكثيف عملية االنتقاء. وتسيييييييجل
االستوائي والّسنط وبعو أنواع الصنوبر تقدًما سريًعا نسبًيا بسبب قصر الفرتات الفاصلة بمل اجليل واآلخر )أقّل من 
عشيير سيينوات عادة( وتقنيات االنتقاء املبكر. وقد تكوق األحجام الفعلية عموعات جينات أنواع األشييجار يف برامج 

ومشييتتة للغاية يف الغالب. وتبًعا ملسييتوى التحسييمل، قد يكوق باإلمكاق احلصييول على مواد التكاثر ألنواع الرتبية كبرية 
يزال اميع البذور من اعموعات الربيّة والطبيعية ألغراض  األشجار احلرجية من مصادر منّوعة. فعلى سبيل املثال، ال

يد الغابات أمرًا شيييييييييائًعا. وإضيييييييييافة إىل ذلك، تتم إدارة حدائق اإلكثار املكّثف يف املسييييييييياحات املزروعة أو إلعادة اد
البذور، وهي مرافق خاصة مرتبطة بربامج الرتبية املنّظمة، إلنتاج البذور حتديًدا. واملادة الوراثية اليت يتم إنتاجها يف هذه 

وباإلمكاق إعدادها على احلدائق ختضيييييييييع عادة لالختبار واالنتقاء بواسيييييييييطة اار  عرب مواقع وطروف مناخية خمتلفة 
النحو األمثل مبا يالئم نات اارية حمددة كحجم اخلشيييب أو الغلة من الّلب أو الغلة من الكتلة األحيائية أو الزيوت 
الورقية. وغالًبا ما تتوىل شيييييركات كربى أو وكاالت حكومية إدارة احلاضييييينات الكربى إلنتاج شيييييتالت األشيييييجار و/أو 
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احلاضييييييينات الصيييييييغرية يديرها املزارعوق واعتمعات احمللية وهي غالًبا ما تشيييييييكل املصيييييييدر  قطع األشيييييييجار، يف حمل أقّ 
 جد فيها حراجة لألغراض التجارية.الرئيسي لشتالت األشجار يف املناطق الريفية، خاصة املناطق اليت ال تو 

ألحباث وتديرها عادة مؤسييييسييييات وقد مّت تطوير بعو  موعات املوارد الوراثية احلرجية خارج موقعها ألغراض الصييييوق وا
حبوث عامة أو شيييييييييييبه عامة. ويف مقابل التاريخ احلافل حلركة املوارد الوراثية احلرجية حول العامل والنسيييييييييييبة العالية من مواد 

يتعلق مبشاركتها يف تبادل  ما التكاثر احلرجي الغريبة املستخدمة للزرع والتحريج، هناك اختالفات ملحوطة بمل األنواع يف
ادة الوراثية على املسييييتوى الدويل ومدى انتشييييارها خارج نطاقات توزيعها الطبيعية. فعلى سييييبيل املثال، جرى نقل عدد امل

نط والصييييينوبر واألوكالبتوس بشيييييكل مكّثف يف خمتلف أحناء العامل  من األنواع املخصيييييصييييية للزرع السيييييريعة النمو مثل السيييييّ
طبيعية. وكذلك األمر، تتم زراعة بعو األنواع االسييييييييييتوائية املخصييييييييييصيييييييييية وباتت تُزرع اآلق بعيًدا عن نطاقات توزيعها ال

ا مسييتقدمة يف العديد من للخشييب والعالية القيمة مثل شييجرة املاهوغاين واألرز اإلسييباين وشييجر السيياج باعتبارها أشييجارً 
 البلداق.

طان أضييييييييق، إال أّق توزيعها ومع أّق تبادل بعو األنواع كتلك املسيييييييتخدمة يف الزراعة احلرجية قد حصيييييييل رمبا على ن
على البلداق إىل أبعد من نطاقاهتا األصييييييييييييييلية قد أدى دورًا هاًما يف تطّور هذا القطاع. غري أّق تبادل املادة الوراثية 
بالنسبة إىل العديد من األنواع كاق حمدوًدا حىت اآلق وهو  دث بشكل رئيسي على املستوى اإلقليمي أو بمل البلداق 

ا أنواع خمتلفة إىل حد كبري ضيييييييييييمن موائلها الطبيعية يفاليت لديها ن الغابات  فس األحوال املناخية. وُتسيييييييييييتخدم أيضيييييييييييً
 ط، مثاًل ألغراض البحوث احملددة.األصلية ويقتصر تبادهلا على حاالت معينة فق

ا ملعظم وادر اإلشييييييييييييييارة يف مجيع هذه احلاالت إىل أّق مالحظة أي قيمة اقتصييييييييييييييادية يتطّلب بعو الوقت. وخالفً 
 احملاصييييييل الزراعية، ينبغي زراعة األشيييييجار لسييييينوات عديدة قبل حصييييياد وارها على شيييييكل غذاء أو ألياف. وغالًبا ما

ن سيييييلع إىل ارتباطها بسيييييالمة الغابات وغريها م يكوق من الصيييييعب حتديد الفوائد االقتصيييييادية لنقل املواد الوراثية نظراً 
 اإليكولوجي. وخدمات النظام
 املمّيزة للموارد الوراثية احلرجية ما يلي: وتشمل السمات

 
 .غالًبا ما تكوق املوارد الوراثية احلرجية من األنواع واعموعات غري املستعنسة 
 األنواع احلرجية مبفردها )وإق كاق ببطء( وال تعرف حدوًدا هلا. رهتاج 
 دييد من برامج الزرع على هنياك تياريخ حيافيل بشيييييييييييييييعق انتقيال األنواع حول خمتلف أحنياء العيامل. يعتميد العي

 وسواها(. Gmelinaو Eucalyptusو Pinusاألنواع الغريبة )مثل 
  العديد من املنافع الناشييييييئة عن الغابات هي من فئة  خدمات النظام اإليكولوجي  ومن الصييييييعب حتديد

بية أو قيمتها. وخالًفا حملاصييييييييييييل اإلنتاج، من الصيييييييييييعب حتديد قيمة نقدية ملا قد ينتج عن برنامج ما للرت 
 االسرتداد.

  سيييييييينوات  10ال تتجلى منافع تربية األشييييييييجار إال بعد عقود من الزمن. وترتاوح فرتات الرتبية الفاصييييييييلة بمل
سنة. ويستغرن برنامج تربية األشجار يف الغابات  40سنوات و 8سنة فيما قد يرتاوح سّن املزارع بمل  15و

ية فعلية نتيجة نقل املواد )قد تكوق الفرتة أقّل من ذلك سنة لكي تتجلى أي قيمة اقتصاد 35املعتدلة قرابة 
 إذا أمكن بيع البذور لقاء قيمة أعلى، غري أّق املنفعة االقتصادية غري موثّقة بالكامل(.
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  خالًفا للمحاصيييييييييييييييل الزراعية، ال تنتج الغابة عادة حمصييييييييييييييوالً جديًدا كل عام لكن هناك عدد متزايد من
قيمة من غري األخشييييييييييييييا  )مبا يف ذلك الثمار والبذور واملواد الورقية( اليت من املنتجات احلرجية العالية ال

 شعهنا أق تساهم يف حتقيق األمن الغذائي.
  ر احلاجة إىل املادة الوراثية الغريبة. وينبغي النظر يف اجلوانب تعّد مقاومة األمراض نة رئيسييييية غالًبا ما تفسييييّ

 التالية:
 

o  بسيياطة إنشيياء غابة سييليمة من دوق وجود خطط جلين حماصيييل منها يف قد تكوق أحيانًا املنافع بكل
 بعو احلاالت؛ 

o  وغالًبا ما يكوق مصيييدر املرض الذي هناك سيييعي ملقاومته من خالل برامج الرتبية املنطقة نفسيييها اليت
 توجد فيها املادة الوراثية )أي أّق مصدر املشكلة هو نفسه مصدر املقاومة(.

 
 نباتيةاملوارد الوراثية ال

آالف  10جرى اسييييييييييييييتخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتبادهلا منذ بدايات الزراعة، أي قبل 
سييييييينة. فقد دأ  املزارعوق ومجاعات املزارعمل على زراعة البذور ومواد اإلكثار اخلضيييييييرية وانتقائها وتبادهلا، 

مل األنواع النبيياتييية وتكييفهييا مع االحتييياجييات كمييا أدى مزيج من االنتقيياء الطبيعي واملصييييييييييييييطنع إىل تييدج
املتبدلة للزراعة ولالسيييييييييتهالك. وقد أفضيييييييييت اهلجرة والتجارة واالسيييييييييتعمار إىل نشييييييييير العديد من األنواع خارج مناطق 
نشييعهتا، األمر الذي حفز املزيد من الضييغوط االنتقائية. ومنذ منتصييف القرق التاسييع عشيير، قام املوردوق املتخصييصييوق 

، وتالهم أخصيييييييائيو تربية النبات والتكنولوجيا احليوية، بوضيييييييع وسيييييييائل متقدمة من أجل اختيار املوارد الوراثية بالبذور
النباتية لألغذية والزراعة على مسييييتوى النمط الظاهري والنمط الوراثي واملسييييتوى اجلزيئي، إمعاناً يف تشييييكيل احملاصيييييل 

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

وع الوراثي للمحاصيل. سواء. وتضم حقول املزارعمل و موعات التكاثر ألخصائيي تربية النباتات، نسبة كبرية من التن
وُ تفظ بالعديد من األقار  الربية للمحاصيييل اليوم ضييمن مناطق حممية أو ضييمن نظم إيكولوجية زراعية. وباإلضييافة 
إىل ذلك، فإق نسييييييييييييييبًة كبرية من التنوع املوجود أصيييييييييييييياًل يف املوقع الطبيعي قد مجعت وخّزنت يف مرافق خارج املوقع. 

وعات )بنوك اجلينات( من قبل مرحل النباتات والبحوث ذات الصلة، ختّوفاً من خسارة وبدأت عملية تكوين تلك اعم
التنوع الوراثي، يف هناية القرق التاسييييييع عشيييييير، وحتتفظ  ا عامة بنوك اجلينات على املسييييييتوى الوطين، ومراكز البحوث 

ية للبحوث الزراعية الدولية. الدولية، مع خضييييييييييييوع بعو اعموعات األكثر أمهية إلدارة مراكز اجلماعة االسييييييييييييتشييييييييييييار 
ماليمل عينة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خمزنة خارج مواقعها الطبيعية،  7وبشيييييكل عام، يقّدر أق حوايل 

وميكن االعتبار أق تلك اعموعات تؤدي دوراً هاماً يف سييييييييييييييري عمل القطاع. وبغو النظر عن بنوك اجلينات التابعة 
ام، يتم االحتفاظ باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة خارج املوقع كذلك يف  موعات التكاثر التابعة للقطاع الع

لطائفة متنوعة من الكيانات مبا فيها األفراد واجلامعات والشيييييييييركات خاصييييييييية. ولكن حجم تلك اعموعات اخلاصييييييييية 
 .املخزّنة أق تتاح للعموم  هول بوجه عام، كما أنه ليس من اجلائز للمواد الوراثية
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إق القطاع الذي يسييييييييييييييتعمل باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات اإلكثار متنوع للغاية أما تنظيمه فريتبط 
ارتباطاً وثيقاً بعنواع احملاصيييييل اليت تتم تربيتها وباملنطقة اجلغرافية وبنوع  موعة املسييييتخدممل املسييييتهدفة. أما الشييييركات 

كربى اخلاصييييية فتزداد هيمنتها على سيييييون البذور التجارية بالنسيييييبة إىل بعو احملاصييييييل الرئيسيييييية وعالية القيمة، مثل ال
الذرة واخلضييروات الرئيسييية. وتسييتمر شييركات الرتبية املتوسييطة والصييغرية يف العمل ضييمن األسييوان الصييغرية للبذور، يف 

، مثل القمح والشييوفاق على سييبيل اصيييل األسيياسييية ذاتية التلقيحخيص احملاصيييل األقل جاذبية اارياً مثل بعو احمل ما
زالت مؤسييسييات القطاع العام على املسييتويمل الوطين والدويل تؤدي دوراً رئيسييياً وهاماً يف تربية وتنمية تنوع  . ومااملثال

فيعة واحلمص والفول مثل الكسييييييييييييييافا واألرز والذرة الر  حتظى خبدمة كافية من قبل القطاع اخلاص، احملاصيييييييييييييييل اليت ال
وكذلك احملاصييييييييل اليت تزرع يف بيئات هامشيييييييية، أو من قبل مزارعمل يفتقروق إىل املوارد  السيييييييوداين والقمح والشيييييييعري،

لوبياء والسيييلة اهلندية لصييياحلة لألكل والبوفيات الوال البطاطا احللوةاليام و مثل  ،ويصيييعب على القطاع التجاري بلوغهم
وعلى مسيييييييتوى حبوث الرتبية، مبا يف ذلك البحوث األسييييييياسيييييييية فضيييييييالً عن مرحلة ما قبل  األفريقي. الدخن والدخنو 

التكاثر، تعترب شييييييييركات التكنولوجيا احليوية الكبرية والصييييييييغرية معاً، واليت تكوق مد ة أحياناً مع تربية النباتات وإنتاج 
ق للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة البذور، واجلامعات من اجلهات الفاعلة الرئيسييييييييية. أما املسييييييييتخدموق اآلخرو 

فيشيييييييملوق مجاعات املزارعمل ومنظمات اعتمع املدين اليت تدعمها. فهم قد يسيييييييامهوق يف إعادة إدخال املوارد الوراثية 
ات أو األنشييييطة النباتية لألغذية والزراعة من بنوك اجلينات إىل النظم الزراعية الذي يقرتق أحياناً بالرتبية التشيييياركية للنب

 .املدرّبمل التشاركية النتقاء األنواع اليت يضطلع  ا كل من املزارعمل واملربمل
وميكن اسيييييييتخدام أنواع خمتلفة من املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف تربية النباتات وتطوير املسيييييييتنبتات. وعادة 

ام املواد الوراثية املتقدمة مبا أق االرتقاء مبواد أقل تقدماً إىل يقوم تطوير األنواع املسييييييييييييييتنبتة اجلديدة على اسييييييييييييييتخد ما
مستويات األداء نفسها يتطلب تكلفًة ووقتاً. ولكن جيوز استخدام األنواع املستنبتة القدمية واألنواع األصلية واألقار  

خدام التنوع الوراثي الربية للمحاصيييييييييل، من أجل اإلتياق خبصييييييييائص حمددة يف  موعات اإلكثار. وجيوز كذلك اسييييييييت
املوجود يف السيييالالت األصيييلية واألنواع املسيييتنبتة التقليدية من أجل أنشيييطة توسييييع القاعدة، ومن أجل تطوير األنواع 

 .املتكيفة مع الظروف البيئية الصعبة ونظم اإلنتاج قليلة املدخالت
ذية والزراعة على نطان واسييع عرب أحناء العامل، وقد على مر التاريخ، جرى تبادل احملاصيييل واملوارد الوراثية النباتية لألغ

ساهم العديد من الناس يف العديد من األماكن املختلفة بطريقة أو بعخرى يف التنوع الوراثي للمحاصيل اليوم. ونتيجة 
ق كلها لذلك، يعتمد جزء هام من اإلنتاج احلايل للمحاصييييييل على اسيييييتخدام املوارد الوراثية املسيييييتقدمة. وتتكل البلدا

 .إىل درجة معينة على التنوع الوراثي الذي نشع يف أمكنة أخرى
وإق التدفق الدويل احلايل للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يتم بعشيييييييييكال كثرية خمتلفة، مبا يف ذلك مثاًل من خالل 

ر التجييارييية ومواد اإلكثييار النبيياتييية، أو نقييل تبييادل عينييات املييادة الوراثييية من اعموعييات احملفوطيية خييارج املوقع، وبيع البييذو 
املواد الوراثية قيد التطوير ضييييييييييمن شييييييييييركة أو كجزء من املشيييييييييياتل الدولية للرتبية. وتبلو حركة التبادل الدويل لعينات بنوك 

النامية اجلينات عشرات اآلالف من عمليات النقل سنوياً، وتؤدي دوراً هاماً يف صوهنا ويف البحث والتطوير لدى البلداق 
واملتقدمة على حد سيييواء. ويف الوقت نفسيييه، ادر اإلشيييارة إىل أق غالبية املواد الوراثية اليت تسيييتخدم بصيييورة مباشيييرة يف 
الرتبية ويف تطوير األنواع، تعيت من  موعات اإلكثار املوجودة يف إقليم واحد فيما أق املواد اجلديدة  الدخيلة  تسيييييتخدم 

 .بمل الفرتة واألخرى وحسب
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وترتبط طرائق تبادل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة باحملصيييول املعمّل وبنوع اجلهات الشيييريكة يف عملية التبادل. 
وبصورة عامة، تتجه األمور حنو ممارسات أكثر رنية للتبادل تتم بشكل رئيسي من خالل اتفاقات نقل املادة الوراثية. 

من بنوك اجلينات على سيييييبيل املثال خيضيييييع أكثر فعكثر إىل اتفاقات نقل املادة الوراثية.  فإق نقل عينات املادة الوراثية
وقد وافقت األطراف املتعاقدة يف املعاهدة الدولية بشعق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة الدولية( على 

ية نقل مواد واقعة يف نطان تغطية النظام املتعدد اسييييييييييييييتخدام عقد موحد هو االتفان املوحد لنقل املواد، لكل عمل
 .األطراف للحصول على املوارد وتقاسم املنافع مبوجب املعاهدة

ويشييييييييييييييمييل هييذا النظييام املتعييدد األطراف  مجيع املوارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية املييدرجيية يف امللحق األول من 
اليت ختضيييع إلدارة وإشيييراف األطراف املتعاقدة ويف اعتمع ككل  )املادة نوعاً من احملاصييييل واألعالف( و  64املعاهدة )

 مبوجبيتم ق. و و ق واالعتباريو ألشييييييخاص الطبيعيا يطوعاليت يدرجها بشييييييكل شييييييمل املوارد الوراثية النباتية يو  (11-2
وبناء على الشييييييييييييييروط  .د األطرافالنظام املتعدإطار مجيع املوارد الوراثية النباتية حتت إتاحة  االتفان املوحد لنقل املواد

نفسييييييييييييييها، تتاح املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت حتتفظ  ا مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة 
. وتتيح بنوك عدة للجينات طوعاً إمكانية احلصيييييييييييول على 15االسيييييييييييتشيييييييييييارية للبحوث الزراعية الدولية مبوجب املادة 

اء على الشروط نفسها، بغو النظر عما إذا كانت العينات مشمولة بالنظام املتعدد األطراف أم ال. وقد  موعاهتا بن
يكوق التبادل يف ما بمل املربمل التجاريمل  انياً )يف حال اسييتخدام األنواع التجارية املسييتنبتة إلخضيياعها إىل املزيد من 

تجارية. وفيما أق التبادل بمل املزارعمل يكوق حمدوداً حبكم املسييييييييافة الرتبية( أو خاضييييييييعاً ألحكام اتفاقات نقل املواد ال
 .والعوامل االجتماعية، إال أنه  اين عامة

 
 الموارد الوراثية من الكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات

اعي على اسييييتخدمت املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات كعغذية وكعداوت لإلنتاج الزر 
 مدى آالف السنمل.

 39والالفقارياتاملوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة 
 إق عدد املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة املسيييييييتخدمة حاليا يف التطبيقات الغذائية أو الزراعية صيييييييغري نسيييييييبياً 

يعزى جزء من ذلك إىل القيود الفنية على اسيييييتنبات ، و إىل العدد اهلائل من األنواع اليت  تمل أق تكوق مفيدة قياسييييياً 
الكثري من الكائنات الدقيقة احلية. وتتسيييييييييييييم التطبيقات الزراعية للموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة بالتنوع إىل 

جلهاز اهلضييمي عوامل معززة لنمو النبات وحتسييمل خصييوبة الرتبة؛ واملكافحة البيولوجية؛ والتعايف املفيد يف ا حد كبري:
للماشية؛ وإنتاج مواد كيميائية ذات فائدة مباشرة بالنسبة إىل الزراعة؛ واحملفزات يف العمليات الزراعية الصناعية؛ وفهم 
ومراقبة الكائنات املمرضة امليكروبية النباتية واحليوانية )مبا يف ذلك األناك(. كما تتسم التطبيقات الغذائية بالتنوع إىل 

تخمري التقليييدي )األغييذييية املخمرة(؛ والتخمر الصيييييييييييييينيياعي للكحول والنبيييذ؛ وإنتيياج منتجييات األلبيياق، حييد كبري: ال
واملعينات احليوية؛ واملواد املضييافة إىل األعالف؛ وإنتاج املوارد الكيمائية املفيدة بالنسييبة إىل إنتاج األغذية، مبا يف ذلك 
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ي وتنقية الرتبة واملياه؛ وفهم ومراقبة الكائنات احلية الدقيقة الفيتامينات واألمحاض العضيييييييييوية؛ وإصيييييييييالح الضيييييييييرر البيئ
 اخلطرة من الناحية الصحية، مثل السموم الغذائية والكائنات املمرضة اليت حتملها األغذية.

ليت وتسيييتخدم املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات باألسييياس بفرز كميات كبرية من الكائنات الدقيقة ا
ر يف  موعات خارج مواقعها الطبيعية. وقد توجد بشييييييكل طبيعي أو املوارد امليكروبية اليت جيري صييييييوهنا يف شييييييكل مطهّ 

ينطوي علم األحياء الرتكييب على التحسيييييييييييييمل الوراثي، غري أق ذلك يظل طاهرة هامشيييييييييييييية رغم احتمال اتسييييييييييييياعها يف 
 املستقبل.

هذا القطاع. وإق مجيع  موعات االستنبات املعروفة ذات احليازات  وتكمن  موعات استنبات امليكروبات يف صلب
الكربى يف  ييايل األغييذييية والزراعيية هي ملييك للقطيياع العييام أو ملنظمييات غري هييادفيية للربح ذات متويييل حكومي كبري. 

الطبيعية؛ وهي حتقق عدة أهداف: شيييراء االسيييتنباتات وصيييوق الثقافات وصيييوق الكائنات احلية الدقيقة خارج مواقعها 
؛ وتوفري التجفيف بالتجميد وغري ذلك األصييليةامليكروبات وتزويد الصييناعات واملعاهد األكادميية والبحثية باسييتباتات 

ن اخلدمات املتصلة بامليكروبيولوجيا؛ ومستودع لالستنباتات املودعة ألغراض براءات االخرتاع؛ والبحوث بشعق تنوع م
الصيييييييييلة. ويوجد العديد من  موعات اسيييييييييتنبات امليكروبات يف بلداق منظمة  امليكروبات واعاالت ذاتوتصييييييييينيف 

التعاوق والتنمية يف امليداق االقتصيييييييادي. ويشيييييييارك الكثري من البلداق على حنو نشيييييييط يف مجع الكائنات احلية الدقيقة 
ظمة التعاوق والتنمية يف وتبادهلا على الصييييييييييييييعيد الدويل، ومتثل  موعات امليكروبات من البلداق اليت ال تنتمي إىل من

امليداق االقتصييييييادي  موعة فرعية هامة ومتنامية يف الشييييييبكة العامة عموعات االسييييييتنبات. وقد مت مجع املوارد الوراثية 
النظم الزراعية والغذائية من النظم االيكولوجية الزراعية الغنية باألنواع من الكائنات احلية الدقيقة املسيييييتخدمة حاليا يف 

 40ائية وشبه االستوائية ومن املناطق غري االستوائية.االستو 
 40إىل أق كل  موعة من  موعات اسييييييتنبات امليكروبات حتتوى على  موعة مهمة من السييييييالالت الفريدة ) ونظراً 

يف املائة يف املتوسيييييط من السيييييالالت يف كل  موعة هي فريدة من نوعها(، فإق التعاوق والتبادل يف ما بمل  موعات 
وحتدث عمليات التبادل هذه، وكذلك التدفقات من املواقع الطبيعية إىل  41سيييييييييييتنبات امليكروبات مسيييييييييييعلة شيييييييييييائعة.ا

خارجها، يف مجيع االااهات اجلغرافية. ويف حمل أق عمليات التبادل هذه كانت على مر التاريخ غري رنية إىل حد 
اخلصييييييييوص، تتجه  وعلى وجه 42طابع رني عليها. كبري، فقد شييييييييهدت العقود األخرية تطورا ملحوطا باااه إضييييييييفاء

 موعات اسييييييتنبات امليكروبات بشييييييكل متزايد حنو اسييييييتخدام الصييييييكوك القانونية: اتفاقات االقتناء عند شييييييراء املواد 
واتفاقات نقل املواد عند توزيعها. وتطبق على العموم بعو القيود املهمة، خاصيييييييييييييية على عمليات توزيع أخرى على 

حىت بالنسيييييييبة إىل أغراض البحوث غري التجارية، ألغراض إدارة اجلودة وملعاجلة قضيييييييايا األمن البيولوجي أطراف ثالثة، 
بالدرجة األوىل. وعندما ينطوي األمر على التنمية التجارية، قد تكوق هناك حاجة إىل إبرام اتفاقات إضييييييييييييييافية مع 

لى أساس أق متلقي املوارد يتحمل مسؤولية اختاذ مجيع  موعة استنبات امليكروبات، واملودع األول و/أو بلد املنشع، ع
اخلطوات الضييييييرورية لالمتثال لتدابري احلصييييييول على املوارد وتقاسييييييم منافعها ألهنا قد تنطبق على املواد، مبا يف ذلك ما 

وبات يتعلق باملوافقة املسييييييييبقة عن علم من بلد املنشييييييييع. وقد يقتضييييييييي التبادل بمل  موعات مؤهلة السييييييييتنبات امليكر 
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إجراءات مبسيييييييييييطة. فاعموعات اليت توجد يف البلداق اليت تنتمي إىل منظمة التعاوق والتنمية يف امليداق االقتصيييييييييييادي 
وتلك اليت توجد يف البلداق اليت ال تنتمي إليها تشييييتمل على بنود ذات صييييلة بالتبادل املشييييروع / القانوين يف اتفاقات 

موعات االستنبات العامة اليت متتثل ملعايري إدارة اجلودة الصارمة مبواصلة توزيع نقل املواد اخلاصة  ا، وهو ما يسمح ع
مواد البحوث امليكروبية اليت تلقتها من  موعات عامة أخرى السيييييتنبات امليكروبات )ما يسيييييمى بالتبادل املشيييييروع(. 

جلعل االسيييييييتنباتات  يكروبيولوجية جهوداً وتبذل شيييييييبكة مراكز املوارد البيولوجية األوروبية واالحتاد اآلسييييييييوي للموارد امل
متاحة داخل الشيييبكات مع بعو القيود. ولكن اسيييتجابة لتزايد الفرص التجارية والقيود املالية على اإلنفان احلكومي 
على  موعات االسيييييتنبات يف بعو البلداق يف تسيييييعينات القرق املاضيييييي، أصيييييبح هذا النموذج مهددا. فقد ابتعدت 

التبادل والتعاوق واعتمدت اتفاقات تقيدية لنقل املواد حىت ات امليكروبات عن ممارسييييييييييييييات بعو  موعات اسييييييييييييييتنب
 43بالنسبة إىل عمليات التبادل بمل  موعات استنبات امليكروبات.

واملعايري ألفضييييل املمارسييييات ومسييييتندات وقد وضييييع  تمع  موعات االسييييتنبات  موعة مميزة من مدونات السييييلوك 
 44ب حمددة من احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.منوذجية تعاجل جوان

 45املوارد الوراثية من الالفقاريات املستخدمة يف املكافحة البيولوجية
تضييييييييييطلع الالفقاريات بدور رئيسييييييييييي يف النظم الزراعية. فهي تشييييييييييارك يف عمليات الرتبة الضييييييييييرورية، وتوفر املكافحة 

حلرير أو األغذية أو األعالف أو توفر التلقيح الذي يستفيد منه العديد البيولوجية آلفات احملاصيل، وتستخدم إلنتاج ا
 46من أهم احملاصيل يف العامل من حيث الغلة و/أو اجلودة.

وتنظر هذه املذكرات التفسييييييييييييييريية حتت مصييييييييييييييطلح املوارد الوراثية من الالفقاريات يف عوامل املكافحة البيولوجية من 
تعلقة باملوارد الوراثية احليوانية تتناول امللقحات من الالفقاريات. يف حمل أق الالفقاريات باألسيييييييييييييياس. فاملذكرات امل

املذكرات املتعلقة باملوارد الوراثية املائية تعاجل الالفقاريات املائية املسيييتخدمة يف األغذية. وميكن تناول املوارد الوراثية من 
 لزراعة يف عمل يف املستقبل.الالفقاريات املستخدمة يف أغراض أخرى ذات أمهية يف قطاع ا

يف هنج إدارة اآلفات املتكاملة يف قطاعي األغذية والزراعة. وهي تقوم على  هاماً  وتؤدي املكافحة البيولوجية لآلفات دوراً 
اسييتخدام األعداء الطبيعيمل لآلفات، املشييار إليهم يف غالب األحياق باسييم عوامل املكافحة البيولوجية. وهي مفرتسييات 

 ت آلفات الالفقاريات وديداق خيطية مسببة ملرض احلشرات، وآكالت أعشا  هتاجم آفات احلشائف.وطفيليا
من املكافحة البيولوجية. املكافحة البيولوجية التقليدية، وهي إقحام عامل واحد أو أكثر من رئيسيييييييييييييييتاق وهناك فئتاق 

ملكافحة اآلفة يف منطقة مت اجتياحها. ومبجرد  عوامل املكافحة البيولوجية، وعادة ما يكوق ذلك من منطقة منشع آفة،
ما يتم إقحام عامل املكافحة، يصيييييييبح هذا العامل متوطنا ويتكاثر وينتشييييييير. ويسيييييييتمر عامل املكافحة يف التعثري على 
اآلفة املسيييييييييييييتهدفة دوق احلاجة إىل أي تدخالت أخرى. يف حمل تنطوي املكافحة البيولوجية املعّززة على إنتاج عوامل 
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وإطالقها يف حاالت حماصيل حمددة، حيث تكافح اآلفة املستهدفة، ولكن  -أصلية أو غريبة  -افحة البيولوجية للمك
 47ال يتوقع استمرارها من دورة حمصولية إىل أخرى.

كما تنطوي عملية البحث والتطوير اليت تؤدي إىل اسييييييييييييييتخدام عامل مكافحة بيولوجية جديد على خطوات خمتلفة 
ى املوارد الوراثية. و دث أكرب عدد من عمليات تبادل املواد الوراثية ىف املراحل األوىل من البحث تتطلب احلصيول عل

ما سييييييتعمل إجراء دراسيييييات  والتطوير، عندما يكوق من الضيييييروري دراسييييية اآلفة املسيييييتهدفة وأعدائها الطبيعيمل. وغالباً 
بلداق، وعادة ما يتعمل تصييييدير مناذج اآلفات وأعدائها  اسييييتقصييييائية أولية لآلفة املسييييتهدفة وأعدائها الطبيعيمل يف عدة

الطبيعيمل من أجل إجراء دراسات حتديد اهلوية والتصنيف. وميكن، بشكل جزئي، االضطالع بدراسات مفّصلة عن 
األعداء الطبيعيمل لتقييم إمكاناهتا كعوامل للمكافحة البيولوجية يف بلد املصييييييييييييييدر، يف حمل ارى على حنو أفضييييييييييييييل 

سيييييييات املتعلقة بنوعية العائل اليت تنطوي على نباتات أو حيوانات ال توجد يف بلد املصيييييييدر يف طروف احلجر يف الدرا
البلد املسييييييتهدف أو يف بلد ثالث. وعلى العموم، فنسييييييبة صييييييغرية من مجيع األنواع اليت جيري العثور عليها ودراسييييييتها 

عامل معمل للمكافحة حة البيولوجية. ومبجرد ما  ّدد باسيييييييييتخدامها وإطالقها كعوامل للمكاف سييييييييييتم التوصيييييييييية فعلياً 
 48البيولوجية ويطبق ألغراض املكافحة البيولوجية، هناك حاجة قليلة إىل تبادل آخر للمادة الوراثية.

ويتعلف نوع املادة الوراثية املسيييييتخدمة يف املكافحة البيولوجية باألسييييياس من كائنات حية تسيييييتخدم عوامل للمكافحة 
ية. ويتم يف الغالب مجع الكائنات يف مواقعها الطبيعية وتصيييييييديرها كعينات حية. وال يشيييييييمل تطوير املنتج يف الببيولوج

العادة التحسييييييييمل الوراثي لعامل املكافحة البيولوجية يف حد ذاته. وينطوي يف غالب األحياق، على األكثر، على متييز 
لى تعقلمها مع البلد املستهدف أو اآلفة املستهدفة. ونتيجة بمل اعموعات من حيث اخلصائص البيولوجية اليت تؤثر ع

 لذلك، ميكن اعتبار معظم التنوع الوراثي املستخدم يف املكافحة البيولوجية برياً.
وتتمثل إحدى السيييمات اخلاصييية للمكافحة البيولوجية التقليدية يف طابع املنفعة العامة الذي تتسيييم به أنشيييطتها. ومع 

ة البيولوجية وتكاثرها يف البيئة املستهدفة، تصبح اعتبارًا من تلك النقطة متاحة باعاق، ومن غري توطن عوامل املكافح
املمكن االسيييييتمرار جين أرباح من إنتاجها وإطالقها. وهكذا، فإق املكافحة البيولوجية التقليدية ختضيييييع إلدارة القطاع 

اليت تتلقى أجرًا من احلكومات أو وكاالت التنمية. العام، باألسييييياس من خالل مؤسيييييسيييييات البحوث الوطنية والدولية 
يف حمل أق تاريخ اإلنتاج التجاري الواسع النطان وبيع  ،نسبياً  وأما املكافحة البيولوجية املعّززة فهي نشاط طهر مؤخراً 

تلف من الشييركات يف خم سيينة. ويتم االضييطالع بذلك من جانب عدد ضييئيل نسييبياً  50األعداء الطبيعيمل ال يتجاوز 
أحناء العامل، يوجد معظمها يف البلداق املتقدمة وغالبيتها متوسييييييييييييييطة أو صييييييييييييييغرية احلجم. ورغم أق عوامل املكافحة 
البيولوجية املعّززة تنتج بالدرجة األوىل للمحاصييييييييييييل عالية القيمة، مثل خضيييييييييييار الدفيئة ونباتات الزينة، فإق متوسيييييييييييط 

حمل يتوىل املنتجوق التجاريوق بصييورة رئيسييية تطوير أسيياليب الرتبية هامف الربح يكوق يف العادة منخفضيياً جًدا. ويف 
والتوزيع واإلطالن، فإق مؤسييسييات البحوث العامة واجلامعات تقوم يف بعو األحياق بدور هام يف املراحل األوىل من 

 البحث والتطوير.
دويل دورًا حانًا يف سيييييري عمل القطاع. ويؤدي تبادل املوارد الوراثية ذات الصيييييلة باملكافحة البيولوجية على الصيييييعيد ال

وغالبا ما يكوق إقحام عوامل املكافحة البيولوجية التقليدية مرتبطا باسيييييييييييييتخدام املواد الوراثية الغريبة، حيث يتبع حركة 
حة احملاصيل واآلفات املستهدفة يف خمتلف أحناء العامل. وواقع األمر أق الغالبية العظمى من عمليات نقل عوامل املكاف

البيولوجية تكوق يف ما بمل القارات، وهو ما ينبغى توقعه ألق اآلفات املسييييتهدفة هي نفسييييها أنواع دخيلة ذات أصييييل 
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غتنم ما تُ  عابر للقارات يف كثري من األحياق. وعندما يسيييتخدم عامل مكافحة بيولوجية بنجاح يف أحد البلداق، فغالباً 
خالل إعييادة توزيع عييامييل املكييافحيية هييذا. وتبعييا لييذلييك، كيياق تييدفق الفرص لتكرار هييذا النجيياح يف بلييداق أخرى من 

إىل حد بعيد، وانطوى على عدة آالف من أنواع  املوارد الوراثية املتصلة باملكافحة البيولوجية على الصعيد الدويل كبرياً 
 .49البلداقعوامل املكافحة البيولوجية من أكثر من مائة بلد، وعمليات إقحام يف عدد أكرب من 

إىل أق قطاع املكافحة البيولوجية يتعلف من عدد قليل من اجلهات الفاعلة، فقد خضيييييييييييييعت عمليات تبادل املواد  ونظراً 
الوراثية بشكل أساسي للتقنمل من خالل وسائل غري رنية، بالدرجة األوىل من قبل شبكات مهنية، ميكن إضفاء الطابع 

يعين  صييييي. ولكن الطابع غري الرني ملمارسييييات التبادل الاملؤسييييسييييي عليها أو العمل بكل بسيييياطة على مسييييتوى شييييخ
بالضيييييرورة عدم وجود أحكام وشيييييروط معمول  ا. فممارسيييييات االسيييييتخدام والتبادل  العرفية  الراسيييييخة قد تنص، على 

ورة سييبيل املثال، على تقاسييم النتائج اليت يتم احلصييول عليها من اسييتخدام املواد أو، يف حالة البحوث، نشيير النتائج بصيي
مشييييييييييرتكة. وباإلضييييييييييافة إىل ذلك، فإق ممارسييييييييييات التبادل، يف قطاع املكافحة البيولوجية املعّززة، تقن ن أيضييييييييييا من خالل 
املمارسات التجارية التقليدية من قبيل ترخيص اإلنتاج )أي أق شركات املكافحة البيولوجية املعّززة األكرب حجما ترخص 

 50إنشاء شركات جديدة يف بلداق جديدة من أجل إمداد أسوان جديدة(. للشركات األصغر اإلنتاج كوسيلة لتسهيل
 

 الغرض من هذه الوثيقة -2
 

يتمثل اهلدف العام من هذه الوثيقة يف مساعدة احلكومات على النظر يف مسعلة وضع تدابري تشريعية وإدارية أو  -14
، مع األخذ يف االعتبار أمهية املوارد الوراثية لألغذية سياسية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها

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

 
قد ترغب احلكومات، عند وضع تدابري للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها أو تكييفها  -15

 أو تنفيذها، يف النظر يف اختاذ اخلطوات التالية:
 

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، بما في ذلك أنشطتها، وبيئاتها  المعنيةتقييم القطاعات الفرعية  -أول
 الجتماعية والقتصادية، وممارسات استخدامها وتبادلها

 
 السمات المميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة )أ(

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

. وشدد 52، واهليئة يف دورهتا العادية الرابعة عشرة51قبل االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي
الدور األساسي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على األمن الغذائي؛ اعتماد العديد من كّل منهما على التايل: 

ما  املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على التدخل أو التعثري البشري؛ الدرجة العالية من االعتماد املتبادل بمل الدول يف
د من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد مت تشكيلها وتطويرها يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ حقيقة أق العدي

وتنويعها واحلفاظ عليها من خالل األنشطة واملمارسات البشرية على مّر األجيال؛ أمهية صوق املوارد خارج مواقعها 
مجيع املوارد الوراثية لألغذية الطبيعية بدرجات خمتلفة تبعاً للقطاع الفرعي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ أمهية صوق 

 نامية للتنوع البيولوجي الزراعي.والزراعة يف مواقعها الطبيعية للحفاظ على حافظة دي
 

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

يف االعتبار األشكال املختلفة واملمارسات القائمة اليت تستخدم فيها يف أق تعخذ  قد ترغب احلكومات أيضاً 
 ة لألغذية والزراعة هذه املوارد.القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثي

 تتوىل أحيانًا التعاونيات تربية األشيييجار لتجميع موارد املتعاونمل من خالل برامج للرتبية املشيييرتكة.
براز أسييييلو  العمل املشييييرتك هذا للرتبية احلديثة لألشييييجار يف تدابريها قد ترغب احلكومات يف إو 

اخلاصيية باحلصييول على املوارد وتقاسييم منافعها بغية تشييجيع اميع املوارد الوراثية احلرجية، ودعمه 
من خالهلا، وتيسيييييييري تشييييييياطر املنافع الناشيييييييئة عن اسيييييييتخدامها، مبا يف ذلك من خالل اتفاقات التعاوق اليت 

 صر على احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.تقت ال
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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  بعووضعت 

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

 يف بعو األحياق تدابري قانونية. إدارية خاصة أو حىت

املتعدد األطراف  هاويشييييييمل نظام اهدة مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.تشييييييمل املعو 
؛ واحلامو [Artocarpus]؛ وشيييييجرة اخلبز [Malus]دًدا قليالً من حماصييييييل األشيييييجار )التفاح ع
( وبعو أنواع [Cocos]؛ وجوز اهلند[كفسييييييييييييييائل جذرية  Fortunellaو Poncirusمبا يف ذلك ]
ع نباتات خشييييييييييبية. ومبوجب املعاهدة، يتاح احلصييييييييييول على هذه املوارد الوراثية مبوجب اتفان العلف من أنوا 

موحد لنقل املواد ألغراض االسييتخدام والصييوق لألحباث والرتبية والتدريب لألغذية والزراعة، شييرط أال يشييمل 
ة غري هذا الغرض اسييييييييييييييتخدامات كيميائية و/أو صيييييييييييييييدالنية و/أو غريها من االسييييييييييييييتخدامات الصييييييييييييييناعي

 .53العلفية/الغذائية
 

ومن شعق حتليل املمارسات التجارية والبحوث القائمة، وكذلك التدابري التنظيمية اليت تتناول استخدام وتبادل 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ألغراض البحوث والتطوير، أق يساعد احلكومات يف إعداد تدابري للحصول على 

تستفيد من املمارسات احلالية وتتماشى معها، وبالتايل تتجنب قدر اإلمكاق وحبسب ما املوارد وتقاسم منافعها، 
هو مناسب خلق إجراءات إدارية إضافية. كما قد ترغب احلكومات يف أق تعخذ يف االعتبار اإلطار القانوين 

ك قانوق امللكية وقانوق الوطين ألمهية تنفيذ األحكام املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذل
 العقود والقوانمل األخرى حسب االقتضاء.

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

 الزمني والنطاق
د وتقاسم قد ترغب احلكومات يف حتليل، بشيء من التفصيل، اآلثار املرتتبة على نطان تدابري احلصول على املوار 

ما يتعلق بالنطان الزمين لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم  منافعها مبا يف ذلك موضوعها والنطان الزمين. ويف
منافعها، قد ترغب احلكومات يف النظر، على وجه اخلصوص، يف اآلثار املرتتبة على تطبيق تدابري احلصول على 

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

تنوع الغريب املستخدم، بمل القطاعات الفرعية خيتلف مدى التبادل التارخيي والتبادل احمللي للمادة الوراثية ونسبة ال
ويف حمل أق املوارد الوراثية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة مت تبادهلا على نطان للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. 

األكثر  واسع، قد ال ينطبق ذلك على القطاعات الفرعية األخرى. ويف حمل أنه قد مت نقل بعو األنواع التجارية
أخرى بدأت لتوها تستزرع يف تربية األحياء املائية،  اً صلة على نطان واسع يف مجيع أحناء العامل، فإق هناك أنواع

أو أهنا تستخدم فقط يف بيئتها الطبيعية يف الغابات األصلية وال زال تبادهلا حمدوداً حىت اآلق. وقد ترغب احلكومات 
ها أو تكييفها أو تنفيذها، يف النظر بعناية إىل أمهية تدفق عوتقاسم مناف عند وضع تدابري للحصول على املوارد

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

 
يوانية على نطان واسييع يف العامل مبوجب بروتوكوالت راسييخة وأسييوان يتم تبادل املوارد الوراثية احل

وقد سيييييييييييييياهم حراس ومربو املاشييييييييييييييية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية هذه  لعملية التبادل.
السييييييالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشييييييعت أو 

ويف الوقت احلايل، حتصل التدفقات الرئيسية للمادة الوراثية يف األنواع التجارية  ر.جرى تطويرها يف مكاق آخ
كذلك، ختضيييييييع املواد الوراثية   األكثر صيييييييلة بمل البلداق املتقدمة أو من البلداق املتقدمة باااه البلداق النامية.

البلداق املتقدمة إىل النامية، لبعو السيييييالالت املكيفة مع طروف بيئية اسيييييتوائية وشيييييبه اسيييييتوائية للتبادل من 
وعلى عكس السييالالت التجارية األكثر صييلًة اليت يتّم تبادهلا على نطان واسييع،  وكذلك بمل البلداق النامية.

وقد يتغري هذا الوضيع، إذ أق  فإق معظم السيالالت ُتسيتخدم حملًيا، وهي غري معنّية كثريًا بالتبادالت الدولية.
إىل التحديات املسييييييتقبلية يف إنتاج املواشييييييي قد تكوق موجودة يف السييييييالالت  الصييييييفات الالزمة لالسييييييتجابة

وإق ذلك لن يزيد وحسييييييب من تبادل املوارد الوراثية احليوانية بصييييييورة عامة، بل من املمكن أق  املكيفة حملًيا.
 إىل تدفق أكرب للمادة الوراثية من البلداق النامية باااه البلداق املتقدمة. يؤدي أيضاً 

ذلك، فإق احلاجة إىل تكييف اإلنتاج احليواين مع التحديات املسييييييتقبلية تسييييييّلط الضييييييوء على أمهية صييييييوق ك
وميكن خسييارة التنوع الوراثي على مسييتوى  اعموعة الكاملة من التنوّع القائم صييونًا فعااًل، يف املوقع وخارجه.

، ر االنقراض، وضييمن السيياللة أيضيياً السييالالت، حمل يتوقف اسييتخدام السييالالت احمللية فتواجه عندها خط
حمل يصبح احلجم الفعلي ألعداد احليوانات من السالالت املستخدمة على نطان واسع صغريًا جًدا بسبب 

 االستخدام الكبري لعدد حمدود جًدا من حيوانات األصل.
 

وهناك تدفقات  إق تربية األحياء املائية صناعة مهمة ومتوسعة يف كل من البلداق النامية واملتقدمة.
للمواد الوراثية يف مجيع االااهات: من اجلنو  إىل الشييييييييييييمال، ومن الشييييييييييييمال إىل اجلنو ، ومن 

 إىل الشمال. الشمالاجلنو  إىل اجلنو ، ومن 
وعلى سييييبيل املثال، شيييييلي هي ثاين أكرب منتج للسييييلموق املسييييتزرع على الرغم من أق السييييلموق ال يتواجد 

بشكل رئيسي يف آسيا، وقد مت إدخال األفريقي ويتم إنتاج البلطي  اجلنوحل. بشكل طبيعي يف نصف الكرة
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 ونظراً  حمار احمليط اهلادئ، الذي هو أسيييياس صييييناعة احملار يف كل من أمريكا الشييييمالية وأوروبا، من الياباق.
اثية املائية لألغذية للعدد املتزايد من األنواع املسيييييييتعنسييييييية، من املتوقع أق تزداد التبادالت الدولية للموارد الور 

 والزراعة من حيث العدد والكمية.
 

خالل املئيت سيييينة املاضييييية، مّت بشييييكل مطرد نقل املوارد الوراثية لألشييييجار احلرجية ضييييمن هوامف 
وجرى نشيييييييير املادة الوراثية  التوزيع األصييييييييلية لألنواع وخارجها ألغراض احلراجة وللبحث والتطوير.

جار ألغراض عديدة انطالًقا من إنتاج املنتجات اخلشييييييييييييييبية وغري املنقولة من أجل زراعة األشيييييييييييييي
اخلشبية وصوالً إىل توفري خدمات النظام اإليكولوجي من قبيل اسرتداد الغابات من أجل صوق التنوع البيولوجي 

 والتخفيف من وطعة تغري املناا وإدارة مستجمعات املياه.
 Eucalyptusومت إدخال أنواع األوكالبتوس  فريقيا اجلنوبية.وجرى تصييدير بذور السيينط من آسيييا وأوسيييانيا إىل أ

camaldulensis وEucalyptus globulus  ومت  من البلييداق األخرى على التوايل. 37و 91من أسييييييييييييييرتاليييا إىل
من املناطق االسيييييتوائية اجلديدة إىل املناطق االسيييييتوائية يف أفريقيا وآسييييييا اعتبارًا من  Theobroma cacaoإدخال 

وشيييييييهد القرق املاضيييييييي إجراء اار  على املصيييييييادر دلت عادة بذورًا من بلداق خمتلفة  رق السيييييييادس عشييييييير.الق
ورغم التحسيييييييييييييين يف اآلونة األخرية يف توثيق عمليات نقل املادة الوراثية لألشييييييييييييييجار  معتمدة يف بلداق أخرى.

من املعلومات، خاصيييييييية يف ما يتعلق املسييييييييتخدمة يف الزراعة احلراجية لدعم املمارسييييييييات الزراعية، ال تزال الكثري 
 مبصادر اجلهات الوافدة منها،  هولة.

 

اليوم، تعتمييد الزراعيية يف الواقع لييدى البلييداق كلهييا اعتمييادًا قويييًا على توريييد املوارد الوراثييية النبيياتييية 
احملاصييييل مثل الكسيييافا والذرة والفول قد أصيييبحت . فلألغذية والزراعة من مناطق أخرى يف العامل

السوداين والفاصولياء اليت نشعت يف أمريكا الالتينية من احملاصيل الغذائية األساسية يف العديد من 
البلداق يف أفريقيا جنو  الصييييييييييييييحراء الكربى، وهي تدل على االعتماد املتبادل ألنواع احملاصيييييييييييييييل بمل البلداق 

تمتع بنسيبة كبرية تأق العديد من البلداق ومع  طماطم مثاًل.الالنامية؛ واألمر نفسيه ينطبق على اخلضيروات، مثل 
على امليدى  ي، فهامن تنوع املوارد الوراثيية النبياتيية لألغيذيية والزراعية يف بنوك اجلينيات ويف حقول املزارعمل ليديهي

تاج إىل احلصييول على تنوع إضييايف من مراكز تنوّع أصييناف احملاصيييل أو األنواع املسييتنبتة املزروعة يف حتالبعيد قد 
 وبالتايل فثّمة حاجة متواصلة إىل تبادل املوارد الوراثية النباتية. أخرى. أماكن

 
 راثية من الكائنات احلية الدقيقةالو  املوارد

ميكن ملعظم الكائنات احلية الدقيقة االنتشييييار بسييييهولة بواسييييطة الكائنات العائلة أو الرياح أو املياه 
يعين أنه  شييييييييار الكائنات احلية الدقيقة  يف كل مكاق  الانت ولكنأو من خالل التصيييييييياقها بعي مواد عضييييييييوية. 

ميكن العثور على كل سيييييييييييييياللة يف كل مكاق. وهناك اعرتاف متزايد بعق الكائنات احلية الدقيقة ميكن أق تظهر 
جغرافية بيولوجية رغم توافرها على نطان واسييع. وهذا يعين أق بعو الكائنات احلية الدقيقة تكوق متاحة  أمناطاً 
 54أخرى.يف موائل حمددة وال ميكن العثور عليها يف أماكن فقط 
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ىل جانب هذا الرتابط يف احلصييييييييييييييول على املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة يف مواقعها الطبيعية، وة إو 
وعة أكرب  موإق ترابط يف ما يتعلق باملواد املخزنة خارج مواقعها الطبيعية يف  موعات اسيييييييييييتنبات امليكروبات. 

يف املائة من حيازات السيييييالالت يف  2بعقل من  حتتفظسييييياللة،  25 000السيييييتنبات امليكروبات، مبا يقر  من 
يف املائة فقط من  1.5ا يقدر بنسيييبة مباعموعات اليت توجد حتت لواء االحتاد العاملي للمجموعات االسيييتنباتية و 

ص  موع التنوع البيولوجي حليازات السييييييالالت الفريدة يف اال حتاد العاملي للمجموعات االسييييييتنباتية. وقد ختصييييييّ
صييييييييييييييات وما ترتب عنها من الكثري من اعموعات يف  االت خمتلفة من البحوث امليكروبية وإق هذه التخصييييييييييييييّ 

اسيييييييتحداث عموعات اسيييييييتنبات مرجعية معرتف  ا دوليا تسيييييييتخدم ويشيييييييار إليها يف معظم حبوث املتابعة هو 
يف احلصييييييييييييييول على  وطيفييياً  يق وتبييادل للمواد، وبييالتييايل، إىل حيياليية اعتربت  ترابطيياً أدى إىل تعيياوق دويل وث مييا

 55صعيد عاملي .سالالت خارج مواقعها الطبيعية على 
 املوارد الوراثية من الالفقاريات لغرض املكافحة البيولوجية

خرى متضييييييييييييييررة من نفس لقد أحيلت عوامل املكافحة البيولوجية اليت أثبتت فعاليتها يف بلد ما إىل بلداق أ
املشييييييييييييييكلة اليت تطرحها آفة من اآلفات على مر تاريخ املكافحة البيولوجية. وهكذا، فإق تبادل املوارد الوراثية 

يف سييييييييييييييري عمل قطاع املكافحة  حاناً  ذات الصييييييييييييييلة باملكافحة البيولوجية على الصييييييييييييييعيد الدويل يؤدي دوراً 
تكوق يف مييا بمل التقليييدييية ل عوامييل املكييافحيية البيولوجييية البيولوجييية. وإق الغييالبييية العظمى من عمليييات نقيي

القارات، وهو ما ينبغى توقعه ألق اآلفات املسيييييييتهدفة هي نفسيييييييها أنواع دخيلة ذات أصيييييييل عابر للقارات يف 
كثري من األحياق. وتبعا لذلك، كاق تدفق املوارد الوراثية املتصييييييييلة باملكافحة البيولوجية على الصييييييييعيد الدويل 

إىل حيد بعييد، وانطوى على عيدة آالف من أنواع عواميل املكيافحية البيولوجيية من أكثر من ميائية بليد،  كبرياً 
 56.وعمليات إقحام يف عدد أكرب من البلداق

 
 الثغرات المحتملة في تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها )و(

وارد وتقاسم منافعها، يف حتديد أي ثغرات قد ترغب احلكومات، عند استعراض التدابري احلالية للحصول على امل
ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة  ا، ويف حتديد احلاجة إىل إجياد تدابري  يف

، قد ترغب احلكومات يف حتديد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة أو األنشطة ذات الصلة وباملثلتنظيمية إضافية. 
 اليت قد تستحق اإلقصاء من التدابري أو تدابري معّدلة.  ا،

 
تحديد الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة غير الحكوميين الذين يحتفظون بموارد وراثية  -اثانيا 

 لألغذية والزراعة أو يوفرونها أو يستخدمونها، والتشاور معهم
 

وارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو استعراضها، يف عند وضع التدابري للحصول على امل احلكوماتوقد ترغب 
حتديد واستشارة أصحا  املصلحة احلكوميمل وغري احلكوميمل الذين يوفروق أو يستخدموق املوارد الوراثية لألغذية 
والزراعة، مبا يف ذلك املزارعمل والسكاق األصليمل واعتمعات احمللية، وبنوك ومراكز اميع اجلينات ومؤسسات 

ومن املهم بشكل خاص التشاور مع اجلهات احلكومية املسؤولة عن القطاعات  البحوث وأجهزة القطاع اخلاص.
وقد يكوق الغرض من هذه املشاورات متعدد األوجه مبا أهنا:  الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
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ح لصانعي السياسات والقرارات باحلصول قد تساعد على رفع مستوى الوعي بمل أصحا  املصلحة؛ قد تسم
على فكرة عامة عن خصوصيات القطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملمارسات القائمة 
الستخدام وتبادل املوارد الوراثية؛ قد تبلو مستخدمي ومقدمي املعرفة التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية واملوارد 

ثية لدى السكاق األصليمل واعتمعات احمللية احملتململ، بشعق حقوقهم وواجباهتم؛ قد تساعد على تيسري الورا
 .تنفيذ التدابري املستقبلية للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

 

املختصيييييييية باحلصييييييييول على املوارد وتقاسييييييييم الوطنية يف كثري من األحياق، لن تكوق السييييييييلطة 
املسيييييؤولة عن الثروة احليوانية وتربية احليوانات أو عن صيييييحة احليواق، الوطنية سيييييلطة منافعها ال

وبالتايل قد تستفيد من إقامة مشاورات مباشرة مع السلطات احلكومية ذات الصلة وأصحا  
 املصلحة.

انية ويّتسييييييييم قطاع الثروة احليوانية مبجموعة واسييييييييعة من أصييييييييحا  املصييييييييلحة، مبا يف ذلك رعاة الثروة احليو 
وُمربيهييا من األفراد، ومجعيييات املرّبمل والقطعيياق، والرعويمل ومجعييياهتم، وصيييييييييييييينيياعيية الرتبييية، ومراكز الرتبييية 
والبحوث، وصييييييوق املزارع واملرافق، وبنوك اجلينات واجلامعات، والباحثمل، واخلدمات اإلرشييييييادية والبيطرية، 

وينبغي اسيييييتشيييييارة مجيع أصيييييحا  املصيييييلحة  واملنظمات غري احلكومية والسيييييلطات التنظيمية ذات الصيييييلة.
وسيييييييييييوف تكوق  هؤالء يف تطوير وتنفيذ احلصيييييييييييول على املوارد وتقاسيييييييييييم منافعها للموارد الوراثية احليوانية.

مشييييياركتهم هامة للسيييييماح لصيييييانعي السيييييياسيييييات واجلهات التنظيمية يف  ال احلصيييييول على املوارد الوراثية 
اخلاصييية حبيوانات املزرعة، فضييياًل عن  البحث والتطويرائص وتقاسيييم منافعها االّطالع عن كثب على خصييي

املمارسييات القائمة يف  ال االسييتخدام والتبادل للقطاع الفرعي من أجل تفادي القيود التنظيمية اليت تعيق 
ارد الوراثية بال ضيييرورة اسيييتخدام املوارد الوراثية احليوانية، وتطويرها وصيييوهنا، واإلخالل مبمارسيييات تبادل املو 

 احليوانية القائمة.
 

املختصيييييييية باحلصييييييييول على املوارد وتقاسييييييييم الوطنية يف كثري من األحياق، لن تكوق السييييييييلطة 
ومبا أق معظم  املسييييييييؤولة عن تربية األحياء املائية/مصييييييييايد األناك.الوطنية منافعها السييييييييلطة 

احلصيييول على أصيييحا  املصيييلحة يف قطاع تربية األحياء املائية يتمتعوق مبعرفة حمدودة بشيييعق 
املوارد وتقاسيييييم منافعها وانعكاسيييييات احلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها بالنسيييييبة لقطاعهم، فإنه ميكن 
للمشاورات أق تساعد على زيادة الوعي بشعق القطاع الفرعي، وأق تسمح لصانعي السياسات ومتخذي 

ال تربية األحياء املائية، القرارات باحلصييييييييول على نظرة يف خصييييييييوصيييييييييات عمليات البحوث والتطوير يف  
 وممارسات االستخدام والتبادل احلالية يف القطاع الفرعي.

 

املختصيييييييية املسييييييييؤولة عن احلصييييييييول على املوارد الوطنية ال تكوق يف معظم األحياق السييييييييلطة 
ومبا أّق معارف معظم  وتقاسييييييم منافعها هي نفسييييييها السييييييلطة املسييييييؤولة عن القطاع احلرجي.

القطاع احلرجي حمدودة يف  ال احلصيييول على املوارد وتقاسيييم منافعها  أصيييحا  املصيييلحة يف
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وتعثرياهتا على قطاعهم، قد تسيياعد املشيياورات يف توعية أصييحا  املصييلحة وقد متّكن صييانعي السييياسييات 
والقرارات من االطالع على خصييائص البحث والتطوير يف القطاع احلرجي وممارسييات االسييتخدام والتبادل 

 مستوى القطاع الفرعي. القائمة على
 

هي املسيييييييييييؤولة عن املعاهدة، فيما تقع الوطنية يف أحياق كثرية قد تكوق السيييييييييييلطات الزراعية 
ولذلك من املمكن أق تقع بعو  مسيييييييييييؤولية بروتوكول ناغويا على عاتق السيييييييييييلطات البيئية.

ن اختصييييييييياص سيييييييييلطة املوارد الوراثية النباتية املعينة لألغذية والزراعة )واسيييييييييتخداماهتا( يف نطا
وهكذا تعترب  واحدة، فيما تقع موارد وراثية نباتية أخرى لألغذية والزراعة يف نطان اختصييياص سيييلطة خمتلفة.

املشيييياورات املباشييييرة بمل اهليئات احلكومية املعنية وبمل أصييييحا  املصييييلحة غري احلكوميمل مهمة جداً وينبغي 
 املختصة املختلفةالوطنية سلطات أق تسعى كذلك إىل توضيح إسناد املسؤوليات بمل ال

 
 الدقيقة احلية الكائنات من الوراثية يف  ال املوارد والتطوير البحث اإلشييييييارة إىل أق املهم من

 ويشيييييمل. خمتلفمل جدا مصيييييلحة أصيييييحا  أيدي يف البلداق معظم والالفقاريات يوجداق يف
 ألصييييييييييييييحا  تجارية املمثلةال ومجعيات األعمال اخلاص والقطاع األكادمييمل الباحثمل ذلك

 مبستوى عال  من التنوع بسبب املصلحة أصحا  عموعات الفرعي ويتسم هذا القطاع. معينمل مصلحة
 املثال سيييييييييييييبيل فعلى: املسيييييييييييييتدامة الزراعة والالفقاريات يف الدقيقة احلية الكائنات من الوراثية املوارد تنوع أدوار
 ذات بيولوجية مبيدات وإلنتاج للماشية؛ اهلضمي اجلهاز ويف ولوجية؛وللمكافحة البي النبات؛ معززة لنمو كعوامل
 املمرضيييية الكائنات ومراقبة ولفهم الصييييناعية؛ الزراعية العمليات يف وكمحفزات بالنسييييبة إىل الزراعة؛ مباشييييرة فائدة

 ميكن كما.  واملياه ةالرتب وتنقية البيئية وإصيييييييييييييالح األضيييييييييييييرار ؛(األناك ذلك يف مبا) واحليوانية النباتية امليكروبية
 الصيييييييييناعي، أو التقليدي التخمري مثل األغذية، تصييييييييينيع يف الدقيقة احلية الكائنات من الوراثية املوارد اسيييييييييتخدام

 اليت البيولوجية املكونات وإنتاج إىل األعالف؛ املضيييييافة واملوادواملعينات احليوية  األلباق ومنتجات الكحول وإنتاج
 ومراقبيية وفهم( وغري ذلييك واإلنزميييات، العضيييييييييييييوييية، واألمحيياض الفيتييامينييات،) عالفاألغييذييية واأل إنتيياج يف تفيييد

. حتملها األغذية اليت والكائنات املمرضة الغذائية السموم مثل من الناحية الصحية، اخلطرة احلية الدقيقة الكائنات
املكافحة البيولوجية  وتوفر هلامةا الرتبة بالنسييييبة إىل عمليات والالفقاريات ضييييرورية الدقيقة احلية الكائنات وتعد

 .األناك( ذلك يف مبا) واحليواق آلفات احملاصيل
 منافعها وتقاسييييم املوارد على احلصييييول وتنفيذ تطوير هؤالء يف املصييييلحة أصييييحا  مجيع مع التشيييياور وينبغي
 واهليئات اتالسياس لصانعي للسماح مهمة مشاركتهم وستكوق. والالفقاريات الدقيقة احلية الكائنات ملوارد

 البحث والالفقاريات وأنشييييييطة الدقيقة احلية الكائناتوخصييييييائص  تنوععن  ثاقبة نظرة كتسييييييا ا ب التنظيمية
 أفضيييييييييلبعمل االعتبار وكذلك  احلالية والتبادل االسيييييييييتخدام ممارسييييييييياتنبغي أخذ يو . الصيييييييييلة ذات والتطوير

 .لحةاملص أصحا  اقرتحها اليت أوفعال  استخدامهايتم  اليت املمارسات
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خاصة  أوسع نطاقاا إدماج تدابير الحصول على الموارد وتقاسم منافعها مع سياسات واستراتيجيات  -ثالثاا 
 التنمية الزراعية المستدامةو األمن الغذائي ب
 

ميكن النظر يف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف السيان األوسع للتنمية الزراعية املستدامة واألمن 
املسؤولمل عن دائمًا ولن يكوق أولئك املسؤولوق عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هم  ذائي.الغ

ومن املهم التنسيق بمل خمتلف  االت السياسات  اسرتاتيجيات التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي.
 .اً عاسات كثروأواألهداف ود ها يف اسرتاتيجية زراعية متسقة 

 
يوانات املزرعة دورًا هاًما يف توفري األغذية، وإدامة سيييبل العيف وتزويد البلداق مبجموعة تؤدي ح

، من العامل حيث تكوق الزراعة صيييييييييييعبة أو متعذرةويف مناطق  متنوعة من النواتج االقتصيييييييييييادية.
وتتضمن األمثلة، حيثما تعتمد سبل املعيشة  تعترب تربية حيوانات املزرعة من الشروط األساسية.

فقط على تربية املواشيييييييييي، رعاة الرنّات يف سيييييييييهول التندرة اجلليدية؛ ورعاة ثرياق الياك يف املناطق املرتفعة من 
آسيييييييا؛ ورعاة اجلمال ذوات السييييييناممل واجلمال العربية يف الصييييييحراء، والبدو املعتمدين على األبقار واألغنام 

وقد تتسيييم الثروة احليوانية بعمهية  ة كثرية غري ذلك.، وهناك أمثلالسيييافاناواملاعز يف السيييهول شيييبه القاحلة ويف 
فالثروة احليوانية تساهم يف توفري األغذية  خاصة بالنسبة إىل الفقراء الذين جينوق منافع عديدة من حيواناهتم.

على مستوى األسرة، لالستهالك املباشر واإلمداد باملنتجات واخلدمات اليت يتم بيعها لشراء أنواع أخرى من 
ا للتخفيف من وطعة الفقر وتعزيز سييييييبل العيف يف   غذية والسييييييلع.األ كذلك، توفّر تنمية الثروة احليوانية فرصييييييً

نُظم اإلنتاج ذات املدخالت املنخفضة، على سبيل املثال من خالل تقدمي اخلدمات البيئية وتطوير منتجات 
 فاً مناسييباً لالسييتهالك البشييري.ويف الوقت عينه تسييتخدم بعو نظم إنتاج املواشييي عل لألسييوان املتخصييصيية.

مهية الثروة احليوانية أويكتسييي صييوق تنوع  زد على أهنا قد تسييتنفذ أيضيياً املوارد الطبيعية مثل املياه واألراضييي.
  ملواجهة التحديات املستقبلية ذات الصلة بتغري املناا. ةحان

ا أو جيري وضعها باعتبارها تشريعات ويف بلداق عديدة، ُوضعت تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعه
ومع ذلك من املهم وضع مثل هذه التدابري مبا يتسق مع السياسات األخرى  أو سياسات قائمة حبّد ذاهتا.

ذات الصلة، ود ها مع هذه السياسات مثل اسرتاتيجيات التنمية الزراعية أو احلّد من الفقر، وغريها من 
ومن املهم أيًضا إشراك قطاع الثروة احليوانية منذ البداية يف وضع وتنفيذ  ة.السياسات اخلاصة بالثروة احليواني

قطاع الثروة على فهم تام لالقرارات  وصانعوتقاسم منافعها لضماق أق يكّوق  تدابري احلصول على املوارد
تملة لتدابري احلصول احليوانية على الصعيد احمللي، والتدفقات احلالية للموارد الوراثية احليوانية والتداعيات احمل

كما أق التدابري املذكورة ال حتتاج إىل  على املوارد وتقاسم منافعها على اإلنتاج احليواين على املستوى احمللي.
فإق سياسات ولوائح عديدة قد صيغت يف قطاعات أخرى  أق تكوق على شكل تشريع مستقل حبد ذاته.
  سم منافعها من أجل املوارد الوراثية احليوانية.تستطيع تناول تدابري احلصول على املوارد وتقا
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توفر مزايا مباشيييييييرة وغري مباشيييييييرة من حيث  ومرنةإق تربية األحياء املائية ممارسييييييية زراعية متكيفة 
وتوفر األناك، يف العديد من البلداق النامية، مصدرًا . األمن الغذائي والتخفيف من وطعة الفقر

 يل اجلودة، وغالًبا ما يتم االاار باألناك املسيييتزرعة واسيييتهالكها حملًيا.هاًما للربوتمل احليواين عا
وإىل جانب ذلك، ميكن احلد من الفقر وزيادة األمن الغذائي من خالل النشييييييييياط االقتصيييييييييادي الذي تولده 

ر كل من وقد يوف تربية األحياء املائية يف اعتمعات، بغو النظر عما إذا كاق يتم اسيييييييييييييتهالك األناك حملًيا.
اسييتزراع األناك واهيز األناك املسييتزرعة فرص عمل ألعداد كبرية من األشييخاص يف البلداق النامية، مبا يف 

وبالتايل، ينبغي أق تكوق تدابري احلصول على املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة  ذلك النساء يف األرياف.
قة باألمن الغذائي األوسييع نطاقًا والسييياسييات ذات الصييلة، مبا يف وتقاسييم منافعها جزًءا من االعتبارات املتعل

 ذلك السياسات املتعلقة باملوائل.

ويف حمل أق التطور السيييييييييييييريع يف صيييييييييييييناعة تربية األحياء املائية قد يعين أنه مل يتم اتباع التنظيم البيئي والبيطري 
ويشييييمل ذلك تنظيم إدخال املوارد الوراثية  .والصييييحي يف كل األحياق، إال أنه يتم تطبيق اللوائح بشييييكل متزايد
وميكن اسيييييييييييييتخدام هذه اللوائح، مبا يف ذلك  املائية لألغذية والزراعة من البلداق والنظم اإليكولوجية األخرى.

التدابري التشييييريعية واإلدارية والسييييياسيييياتية وكذلك مدونات السييييلوك، ملعاجلة قضييييايا احلصييييول على املوارد الوراثية 
 غذية والزراعة وتقاسم منافعها،  دف احلد من العبء البريوقراطي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.املائية لأل

 
وهي نادرًا ما توفر منطًا غذائًيا  تؤدي األشييييييييجار دورًا هاًما للمسييييييييامهة يف حتقيق األمن الغذائي.

إلنتاج متكاماًل غري أّق ما تتيحه من فاكهة وجوزيات وأوران حاسييييييييييييييم األمهية السييييييييييييييتكمال ا
وتتسيييييييييييم الغابات الطبيعية  الزراعي، خاصييييييييييية يف حاالت اجلفاف واعاعة والكوارث والنزاعات.

ا لبقاء سييييكاق الغابات، مبا يف ذلك العديد من الشييييعو  األصييييلية. وتوفر الغابات سييييلًعا  بعمهية حانة أيضييييً
نظيفة لألراضيييييييييي الزراعية وخدمات رئيسيييييييييية للمجتمع احمللي الزراعي من حيث مسييييييييياعدهتا يف تعممل املياه ال

ويعزز املزارعوق األمن الغذائي من خالل احملافظة على األشييييييييييييييجار يف األراضييييييييييييييي  وتوفري املوائل للملقحات.
ويعتمد الرعاة يف األراضييييي  الزراعية وتشييييجيع اديدها الطبيعي وغرس األشييييجار والنباتات احلرجية األخرى.

وبالتايل تساهم  سنة على األشجار كمصدر للعلف ملاشيتهم.اجلافة وشبه اجلافة خالل القسم األكرب من ال
الغابات واألشييييييييييييييجار ونظم الزراعة احلرجية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بطرن عديدة وإق كانت هذه 

ووة قدرة على احلد  املسيييامهات ال تربز يف معظم األحياق يف االسيييرتاتيجيات الوطنية للتنمية واألمن الغذائي.
وعليه، جيب أق تشكل تدابري احلصول  ر وزيادة األمن الغذائي من خالل احلراجة لألغراض التجارية.من الفق

على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسيييييييييم منافعها جزًءا من اعتبارات أوسيييييييييع نطاقًا خاصييييييييية باألمن الغذائي ومن 
 السياسات احلرجية ذات الصلة.

ام اإليكولوجي وتتسييييييييييم املوارد الوراثية احلرجية باألمهية من وتوفر الغابات خدمات متنوعة على صييييييييييعيد النظ
وتتسييييم بعو السييييمات املتصييييلة بالتكيف، مثل  أجل التكيف مع تغري املناا واحلد من تعثرياته على السييييواء.

القدرة على مقاومة اجلفاف، باألمهية، ال بل إهنا تكتسييييييييييييييي أمهية متزايدة، مبا يف ذلك بالنسييييييييييييييبة إىل برامج 
ويف هذا السييييان، يتسيييم سيييكاق الغابات  والرتبية ذات الصيييلة اليت تسيييتخدم فيها مواد حملية وغريبة. االنتقاء

وتعّد البحوث يف  ال التنوع  اهلامشييييييييية بعمهية خاصيييييييية لصييييييييوق املوارد الوراثية احلرجية القّيمة واسييييييييتخدامها.
ريع التشيييييجري واالسيييييرتداد، مما الوراثي حانة لقدرهتا على تيسيييييري حتديد واسيييييتخدام املواد األنسيييييب يف مشيييييا

 يساهم يف احلد من تعثريات تغري املناا يف املستقبل.
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وال يزال  وغالًبا ما يكوق خطر انتشيييييييار اآلفات واألمراض عرب نقل املادة الوراثية لألشيييييييجار خطرًا جسييييييييًما.
وقد تشيييري هذه  اتية.احلد من انتشيييار تلك اآلفات واألمراض يشيييكل حتديًا رئيسيييًيا وهدفًا لتدابري الصيييحة النب

التدابري، إضييافة إىل مدونات املمارسييات، إىل احلصييول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسييم منافعها للحد من 
 العبء البريوقراطي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.

 

ارد الوراثية وتؤدي املو  تؤدي املوارد الوراثية النباتية دوراً رئيسياً يف توفري الغذاء والعلف واأللياف.
النباتية لألغذية والزراعة أدواراً متعددة يف املسيييييييييييييياعدة على ضييييييييييييييماق األمن الغذائي، مثاًل من 
خالل إنتاج أغذية أكثر كمية وأفضييييييييييييييل جودة ملسييييييييييييييتهلكمل يف الريف واملدينة؛ وتوفري أغذية 

 صحية وأكثر تغذية؛ وتعزيز توليد الدخل والتنمية الريفية.
جيري وضيع، أو قد سيبق وضيع، تدابري للحصيول على املوارد الوراثية وتقاسيم منافعها ويف العديد من البلداق 

ولكن من املهم وضع تلك التدابري بالتناغم من السياسات األخرى املتصلة  كتشريعات أو سياسة مستقلة.
لك إشيييييراك ومن املهم كذ  ا، وإدماجها معها، على هيئة اسيييييرتاتيجيات للتنمية الزراعية أو للحد من الفقر.

قطاعات تربية النباتات وإنتاجها من البداية يف وضيييييييييييييع وتنفيذ تلك التدابري، لضيييييييييييييماق أق يكوق صيييييييييييييانعو 
عمليييات تبييادل املوارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية، لقطيياع النبيياتييات و لالسييييييييييييييييياسيييييييييييييييات على فهم تييام 

وقد قامت بعو  على إنتاج النباتات.والتداعيات احملتملة لتدابري احلصيييييييييييييول على املوارد وتقاسيييييييييييييم منافعها 
البلداق بإدراج تدابري احلصييييييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييييييم منافعها يف قوانمل حقون امللكية الفكرية، عرب إدراج 

 شروط تقضي باإلفصاح عن منشع املواد لدى تقدمي طلب حلماية أنواع نباتية معينة أو براءات هلا.
 

صيييييييول على املوارد وتقاسيييييييم منافعها أو جيري وضيييييييعها ويف بلداق عديدة، ُوضيييييييعت تدابري احل
ومع ذلك من املهم وضع مثل هذه التدابري  باعتبارها تشريعات أو سياسات قائمة حبّد ذاهتا.

مثل األطر  ،مبا يتسييييييق مع السييييييياسييييييات األخرى ذات الصييييييلة، ود ها مع هذه السييييييياسييييييات
والسييييياسييييات، مثل اسييييرتاتيجيات األمن  ،غذيةالبيولوجية ومبيدات اآلفات وسييييالمة األمكافحة التنظيمية لل
بريوقراطية إجراءات إجراءات املوافقة إىل تعخريات أو تكامل يؤدي  المن ناحية أخرى، ينبغي أو الغذائي. 

اليت احمللية شيييرك منذ البداية خمتلف اعتمعات أيضيييا أق نغري ضيييرورية يف عملية تطوير املنتجات. ومن املهم 
يف وضيييييييييييييع  لموارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقارياتلموعات الوطيفية عكمن وراء خمتلف ات

لضيييماق أق يكوق لدى واضيييعي السيييياسيييات فهم كامل  هاوتقاسيييم منافع على املوارد وتنفيذ تدابري احلصيييول
اليت قد تملة لتعثريات احمللاحلايل وممارسيييات التبادل و  االسيييتخدامهو للتعقيد التصييينيفي وتعدد وطائف القطاع 

ملوارد  ال االبحث والتطوير يف بالنسيييييييييييبة إىل  هاوتقاسيييييييييييم منافع على املوارد تدابري احلصيييييييييييولتنطوي عليها 
 الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات.

يعّرف مسييييييييييرد و تداخل واسييييييييييع يف قضييييييييييايا التنوع البيولوجي. على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتنطوي 
أو  يةلنباتمن الكائنات انوع أو سيييييييييياللة أو منط بيولوجي أي لحات الصييييييييييحة النباتية اآلفات بعهنا  مصييييييييييط
لنبيياتييات أو املنتجييات النبيياتييية  ويعّرف النبيياتييات بييعهنييا  نبيياتييات حييية أو مؤذ ل عييامييل ممرضأي أو  يييةاحليوان
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دولية لوقاية النباتات املنظمات الوطنية تلزم االتفاقية الو  57 ادة الوراثية.، مبا يف ذلك البذور واملء منهاوأجزا
 دف اإلبالغ  58، مبا يف ذلك املناطق املزروعة والنباتات الربية لآلفاتناميةالنباتات ال برصدلوقاية النباتات 

الكائنات على موارد ينبغي مواءمة تدابري احلصيييييييييول و  59.مكافحتهااآلفات و وتفشيييييييييي وانتشيييييييييار  طهورعن 
االلتزامات مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وهناك أطر مع  هااسيييييييييييييم منافعالدقيقة والالفقاريات وتق
الكائنات يف تسيييييييييبب تالطب احليوي والطب البيطري ذات صيييييييييلة باألمراض اليت  يتنظيمية أخرى يف قطاع

 الدقيقة والالفقاريات كنواقل لألمراض.
 

 م منافعها وتقييمهاخيارات تدابير الحصول على الموارد وتقاس 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 أصحا  املصلحة 

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

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

 
افعها مع قطاعات خمتلفة املوارد الوراثية واملوارد الوراثية لألغذية تتقاطع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم من

وقد ترغب احلكومات يف النظر يف  والزراعة اليت غالباً ما تتحمل مسؤوليتها الوزارات واجلهات املختصة املختلفة.
وارد وتقاسم منافعها، استخدام الب  التحتية القائمة للقطاعات والقطاعات الفرعية لتنفيذ تدابري احلصول على امل

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

نفيذ واالمتثال ألية تدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، ومن املهم تقليل تكاليف معامالت الت سلس.
 بالنسبة ملوفري املوارد ومستخدميها.

وباإلمكاق استخدام الرتتيبات املوجودة حالًيا حلوكمة الغابات من أجل تطبيق التدابري اخلاصة 
مارسييييييييات القائمة ويدّل النظر يف امل باحلصييييييييول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسييييييييم منافعها.

واملاضيية على أّق تطبيق التدابري اخلاصية باحلصيول على املوارد وتقاسيم منافعها خيتلف إىل حد 
ويف بعو البلداق، ميكن أق تشييييييييرف إحدى  كبري بمل البلد واآلخر والكياق واآلخر ضييييييييمن البلد الواحد.

وتقاسم منافعها، كما باإلمكاق تفويو السلطات املركزية على تطبيق التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد 
سيييييييييلطة احلصيييييييييول على املوارد الوراثية احلرجية وتقاسيييييييييم منافعها للوكالة الوطنية للغابات أو معهد البحوث 

                                        
 .5املعيار الدويل رقم  مسرد مصطلحات الصحة النباتية.  57
 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 2-4املادة   58
 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1-8املادة   59

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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احلرجية ملا يتمتع به من خربة ومعارف بشيييعق أصيييحا  املصيييلحة ومسيييؤوليته عن تنفيذ اللوائح أو األنظمة 
وال تكوق تلك السيييييييييلطة مركزية يف بلداق أخرى وترتاوح إىل حد  احلرجية.األخرى املتصيييييييييلة باملوارد الوراثية 

كبري تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، بدًءا باستخدام شهادات الصحة النباتية فحسب وصواًل 
 إىل االتفان الرني على شروط االنتفاع.

 

ًيا للكائنات احلية رئيسييييييييييييييظًما يف معظم البلداق من ، على مر التاريخ،القطاع الزراعييظل 
تعقيد البيئة التنظيمية، يتسبب التكامل مع األطر التنظيمية تزايد مع و الدقيقة والالفقاريات. 

توجد يف أصييييييحا  املصييييييلحة. ويف حمل بالنسييييييبة إىل  التباسحلياة الربية والتنوع البيولوجي يف اخلاصيييييية با
إىل بالنسييييبة  هاوتقاسييييم منافععلى املوارد حلصييييول من البلداق سييييلطة خمتصيييية واحدة مسييييؤولة عن اكثري ال

وتقاسييم على املوارد سييلطات متخصييصيية تقاسييم املسييؤولية عن احلصييول ميكن لعدة ، وارثيةمجيع املوارد ال
 اً مفيداملتعلقة باحلصيييول على املوارد وتقاسيييم منافعها  تختصاصاومسيييعلة ما إذا كاق تقاسيييم اال. هامنافع
 .وطروف أخرى خاصة بكل بلد مؤسسيلا لمشهدا علىسيتوقف ال أم 

 
بالغ مزودي الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدميها المحتملين وتوعيتهم بشأن تدابير إ -اسادسا 

 الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها
 

لوراثية لألغذية والزراعة بشعق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ملزودي املوارد ا والتوعيةإق التواصل 
وامع  وميكن النظر يف خمتلف أدوات التواصل والتوعية. والذين  تفظوق  ا ومستخدميها احملتململ أمر ضروري.

اسرتاتيجيات التواصل والتوعية الفعالة عادًة بمل وسائل اتصال خمتلفة، وهتدف إىل توفري معلومات حمددة إىل 
 ر.أصحا  املصلحة، كلما لزم األم

 
على غرار قطيياعييات فرعييية أخرى، ال تكوق اعتمعييات املعنييية بييالثروة احليوانييية يف حيياالت 
عديدة على إدراك بعناصييييييير احلصيييييييول على املوارد وتقاسيييييييم منافعها وتداعياهتا احملتملة على 

ومن جهة أخرى، فإق البلداق اليت توفّر املوارد الوراثية احليوانية سييييييييييييييوف  .البحث والتطوير
ع بشييييكل متزايد أق يكوق متلقي/مسييييتخدمي مواردها على علم بتدابري احلصييييول على املوارد وتقاسييييم تتوقّ 

كذلك، سيييييييوف يتوقع الشيييييييركاء يف البحوث يف املشييييييياريع البحثية الدولية من   منافعها املرعية وأق يطبقوها.
منافعها، وااللتزام  بعضيييهم البعو فهم التدابري الوطنية ذات الصيييلة اخلاصييية باحلصيييول على املوارد وتقاسيييم

 الكامل  ا.

أّما تدابري التوعية على املسييييييتوى الوطين فيجب أق تسييييييتهدف املرّبمل والباحثمل وصييييييانعي السييييييياسييييييات 
فاألحداث مثل معارض احليوانات، واجتماعات مجعيات املرّبمل واملؤمترات العلمية ذات  بصيييورة خاصييية.

ناصييير احلصيييول على املوارد وتقاسيييم منافعها ألصيييحا  الصيييلة توّفر فرصييًيا ممتازة لتقدمي معلومات عن ع
إنشيياء يف وقد ترغب مجعيات املرّبمل ومنظمات البحوث  الصيييلة ومضييياعفات املعلومات. وياملصيييلحة ذ
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مكتب للمسييييياعدة بشيييييعق احلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها واحلفاظ على هذا املكتب، وتسيييييهيل 
نشيير املعلومات من خالل املطبوعات، والنشييرات الدورية  اً وميكن أيضيي إبالغ السييلطة الوطنية املختصيية.

وغريهيييا من قنوات اإلعالم  60مركز تبيييادل املعلوميييات عن احلصييييييييييييييول على املوارد وتقييياسييييييييييييييم منيييافعهييياو 
كما أق الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احمللية وعناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها   واملعلومات.

 وعية.قد تشكل أدوات  للت
 

ينبغي لتدابري التوعية على املسييتوى الوطين أق تسييتهدف املربمل واملزارعمل، والشييعو  األصييلية 
 واعتمعات احمللية والعلماء وخرباء التصنيف والقطاع اخلاص وحدائق النباتات وبنوك اجلينات.

لة واجتماعات مجعيات مرحل  النباتات أما الفعاليات من قبيل املؤمترات العلمية ذات الصيييييييييييييي
ومعارض البذور، فتوفر فرصاً ممتازة لتقدمي املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل أصحا  

 .املصلحة املعنيمل ومضاعفي املعلومات
 

ألغراض البحث وتبادهلا على الصييييييييييييييعيد املتاحة للعموم احلية الدقيقة وزيع الكائنات يوجد ت
أدت مبادرات خمتلفة وقد موعات اسيييتنبات امليكروبات. بشيييكل أسييياسيييي يف أيدي  العاملي 

لكائنات لاالسييييتخدام املسييييتدام مدونة السييييلوك الدولية اخلاصيييية بتنظيم ، مثل هلذه اعموعات
لتدابري زيادة وعي  موعات اسييييييييييييييتنبات امليكروبات باآلثار احملتملة  ، إىل61عليهاصييييييييييييييول احلو احلية الدقيقة 

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

على متلقي املواد. وبعبارة أخرى، فإق  ها املعمول  اوتقاسيييم منافعاحلصيييول على املوارد تدابري متثال لعن اال
االسييتخدامات فال يعين عادًة أنه ميكن اسييتخدام املادة حبرية. لميكروبات لاسييتنبات  موعة تلقي املواد من 
باإلضيييييييييافة إىل . و يحصييييييييير بشيييييييييكل بذلك  اإلذقمت إال إذا ، تكوق يف غالب األحياق حمظورة التجارية للمواد

احلصيييييييييييول على تراخيص امللكية الفكرية الالزمة وتصييييييييييياريح ده مسيييييييييييوؤلية وحاملتلقي تقع على عاتق  ذلك،
 62.حسب االقتضاء، هامنافع وتقاسمعلى املوارد احلصول 

الوعي وحتسيييمل املعرفة ذات الصيييلة ملتلقي املواد من  موعات مسيييتوى قد يكوق رفع  ،على الرغم من ذلكو 
لعمل العلمية، مفيًدا لزيادة الوعي حلقات املؤمترات و اانعقاد اسييتنبات امليكروبات، على سييبيل املثال مبناسييبة 

مسيياعدة رمبا . وبشييكل أكثر حتديداً، سيييكوق من املهم توجيه و هاوتقاسييم منافععلى املوارد بتدابري احلصييول 
 معلومات لبدء إجراءات املوافقة الالزمة.ما يلزم من كيفية حصوهلم على يف ما يتعلق بأصحا  املصلحة 

                                        
60  https://absch.cbd.int/ 
61  ts/mosaicchttp://bccm.belspo.be/projec 
 .BCCM Material Transfer Agreementانظر على سبيل املثال،   62

https://absch.cbd.int/
http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
http://bccm.belspo.be/documents/files/distribution/bccm_mta.pdf
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املوارد  يف صيييياغة أفضيييل املمارسيييات للحصيييول على جاداً  تقدماً  أيضييياً املكافحة البيولوجية  ق  تمعحقّ وقد 
مركز تبادل من خالل  هذهاملمارسيييييييييات تبادل أفضيييييييييل ن . وميك63وتقاسيييييييييم منافعها رياتاالوراثية من الالفق

 .املعلومات عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
 
 

 فعالية وأثر تدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالمسبق ل والرصد التقييم -سابعاا 
 وتقاسم منافعها

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

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

  على  موعة من املؤشرات واآلليات ذات الصلة للوقوف على آراء أصحا  املصلحة.

                                        
63  enetic resources Best practices for the use and exchange of invertebrate biological control g. 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. 
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 عةالحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزرا -4
 وتقاسم منافعها: اإلطار القانوني الدولي

 
يتعمل على احلكومات أق تكوق على علم بالتزاماهتا القانونية عند إنشاء أطرها الوطنية املعنية باحلصول على املوارد  -16

وارد الوراثية وهناك ثالثة صكوك أساسية تشكل اإلطار العاملي للحصول على امل الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
وادر اإلشارة إىل أق هذه الصكوك الثالثة ملزمة  وتقاسم منافعها: اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتكول ناغويا واملعاهدة.

 64.اخلاصة  اقانونياً فقط لألطراف املتعاقدة 
 

 اتفاقية التنوع البيولوجي
 
اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية، تتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرف متعاقد فيها  -17

حسبما هو مناسب،  دف تقاسم نتائج البحث والتطوير واملنافع الناشئة عن االستخدام التجاري واالستخدامات 
د وتنص على أق يكوق احلصول على املوار  65األخرى للموارد الوراثية مع األطراف املتعاقدة اليت توفر مثل هذه املوارد.

التفاقية  لم من الطرف املتعاقد الذي يقدم هذه املوارد، أو الذي حصل عليها وفقاً عالوراثية رهنًا باملوافقة املسبقة عن 
وينبغي أق يكوق احلصول على املوارد، يف حال منحه،  66التنوع البيولوجي، إال إذا قرر هذا الطرف املتعاقد خالف ذلك.

وتشمل املنافع احملتملة اليت ينبغي تقانها أيضا ما يلي: احلصول على  67ادلة.لشروط متفق عليها بصورة متب وفقاً 
التكنولوجيا اليت تستخدم املوارد الوراثية ونقل هذه التكنولوجيا؛ املشاركة يف أنشطة حبوث التكنولوجيا البيولوجية اليت 

الناشئة عن استخدام التكنولوجيا البيولوجية للموارد تستند إىل املوارد الوراثية؛ واألولوية يف احلصول على النتائج واملنافع 
 68الوراثية.

 
 بروتوكول ناغويا

 
التفاقية التنوع البيولوجي ويوفر اإلطار القانوين من أجل التنفيذ الفعال  تكميلياً  يشكل بروتوكول ناغويا اتفاقاً  -18

هدفيها اآلخرين، ومها احلفاظ على التنوع البيولوجي للهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي بشعق تقاسم املنافع لدعم 
واستخدامه بشكل مستدام. وينطبق بروتوكول ناغويا على املوارد الوراثية واملعرفة التقليدية املرتبطة  ا. ويهدف إىل حتقيق 

ليت تتطلب املوافقة التقاسم العادل واملنصف للمنافع، عن طريق وضع األحكام اليت تنظم احلصول على املوارد )لألطراف ا

                                        
: ويابروتوكول ناغ؛ وبالنسبة إىل http://www.cbd.int/information/parties.shtml لالطالع على قائمة األطراف، انظر: بالنسبة إىل االتفاقية:  64

protocol/signatories/default.shtml-http://www.cbd.int/abs/nagoyaوبالنسبة إىل املعاهدة:. ؛ list_of_countrieshttp://planttreaty.org/  
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 7-15املادة   65
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 3-15و 5-15املادتاق   66
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 4-15املادة   67
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 21و 20و 19و 16و 7-15املواد   68

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 ومتويل التكنولوجيا املالئمة؛ كما  دد أحكام االمتثال. )يرد املزيد من املعلومات املفصلة بشعق بروتوكول 
 ناغويا يف هذه الوثيقة(. 

 
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 
اقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا، تستند املعاهدة إىل فرضية أق الدول تتمتع كما هو احلال بالنسبة التف -19

حبقون السيادة على املوارد الوراثية اخلاصة  ا، وتعرتف بسلطة احلكومات الوطنية يف تقرير حق احلصول على هذه املوارد. 
نظام املتعدد األطراف، لتيسري احلصول على املوارد ومبوجب املعاهدة، مارست األطراف املتعاقدة حقها السيادي بإقامة ال

وتقاسم منافعها النقدية وغري النقدية الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، من خالل شروط موحدة 
بق على مجيع املوارد الوراثية على النحو املبمل يف االتفان املوحد لنقل املواد وتقاسم هذه املنافع. ويف حمل أق املعاهدة تنط

النباتية لألغذية والزراعة، ينطبق النظام املتعدد األطراف فقط على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة الواردة يف املرفق 
 األول للمعاهدة، واليت هي حتت إدارة وإشراف األطراف املتعاقدة ويف اعال العام.

 
 .مرجع يف ما خيص احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعهاعلى أهنا حياق كثرية املعاهدة يف أيشار إىل 

بالتماشيييي مع اتفاقية التنوع  إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوفر اتفاقاً دولياً شيييامالً بالنسيييبة فهي ت
ا أهنا تعرتف حبقون املزارعمل يف كم  البيولوجي، يوحد شييييروط احلصييييول على املوارد وطرائق تقاسييييم منافعها.

وتعترب املعاهدة أيضاً أق تقاسم املعلومات هو مبثابة تقاسم ملنافع غري نقدية أما البلداق اليت مل تقم  من املعاهدة. 9 املادة
 .بذلك بعد فيجب أق تفكر جبدية يف أق تنضم إىل األطراف املتعاقدة للمعاهدة

 
 األخرى الصكوك الدولية تفاقات و الالعالقة بين بروتوكول ناغويا و 

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

مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا وال يتعارض معها، فإق بروتوكول ناغويا ال يسري على األطراف 
ما يتعلق باملورد الوراثي احملدد املشمول بالصك املتخصص  طرف املتعاقد يف هذا الصك الدويل املتخصص يفاملتعاقدة أو ال
هي صك متخصص دويل للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يتماشى مع أهداف اتفاقية  وإق املعاهدة 69وألغراضه.

 التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ومبا ال يتعارض معها.
 

وادر اإلشارة إىل أنه ينبغي تنفيذ بروتوكول ناغويا مع الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بطريقة داعمة لبعضها  -21
املمارسات مبوجب الصكوك الدولية واملنظمات البعو. وينبغي إيالء االعتبار الواجب للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة أو 

 70االتفاقية وبروتوكول ناغويا وعدم تعارضها معها.الدولية املعنية، شريطة دعمها ألهداف 
 

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 4-4املادة   69
 من بروتوكول ناغويا. 3-4املادة   70
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إضييييييافًة إىل هذه الصييييييكوك القانونية امللزمة، فإق صييييييكوًكا أخرى مثل خطة العمل العاملية للموارد الوراثية 
على املوارد الوراثية احليوانية  احلصولاحليوانية )خطة العمل العاملية( تستحق النظر يف وضع وتنفيذ تدابري 

نافعها. وتوفّر خطة العمل العاملية، اليت أعّدهتا اهليئة واعتمدها املؤمتر الفين الدويل بشيييعق املوارد وتقاسيييم م
، اإلطار الدويل إلعداد قوائم جرد املوارد الوراثية احليوانية، وتوصيييييييييييييييفها، 2007الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة عام 

 لبناء القدرات من أجل حتسمل إدارة هذه املوارد.ورصدها، واستخدامها على حنو مستدام وحفظها، و 
تيسييييييييييري احلصييييييييييول على  املوارد الوراثية ل بلداق إنرتالكن بشييييييييييعق املوارد الوراثية احليوانية، تعّهدت الومن خالل إعالق 

نمل الوطنية ا مع االلتزامات الدولية والقواشييييً ااحليوانية[ والتقاسيييم العادل واملنصيييف للمنافع الناشيييئة عن اسيييتخدامها، مت
ويعرتف إعالق إنرتالكن أيضيييياً بامللكية اخلاصيييية وبقيام فرادى املربمل بتحسييييمل املوارد الوراثية وقرارهم  71ذات الصييييلة. 

. يقضيييي أحد األهداف الرئيسيييية خلطة العمل العاملية  بالرتويج لتقاسيييم 72الشيييخصيييي يف كيفية بيع ما ميلكوق وصيييونه
خدام املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة، واإلقرار بدور املعارف التقليدية، عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن است

واالبتكارات واملمارسيييييات ذات الصيييييلة حبفظ املوارد الوراثية احليوانية واسيييييتخدامها املسيييييتدام، وعند االقتضييييياء، وضيييييع 
تلبية احتياجات الرعاة واملزارعمل ية إىل  سييييياسييييات وتدابري تشييييريعية فعالة . إضييييافًة إىل ذلك، ترمي خطة العمل العامل

ة، واملعلومات، الوراثي املادةيف إطار القوانمل الوطنية، حبيث يسييييييييييييتطيعوق احلصييييييييييييول دوق تفرقة على  ا و موعات  أفرادً 
وارد والتكنولوجيات، واملوارد املالية، ونتائج البحوث، ونظم التسيييييويق واملوارد الطبيعية، ويسيييييتمروق يف إدارة وحتسيييييمل امل

 73الوراثية احليوانية، واالستفادة من التنمية االقتصادية .
وتعزيز  وضييييعخلطة العمل العاملية،  3وتنّص خطة العمل العاملية، ضييييمن اإلجراءات اخلاصيييية باألولوية االسييييرتاتيجية 

ان على ، على وضيييع  هُنُج، مبا يف ذلك آليات، لدعم احلصيييول الواسيييع النطسيييياسيييات وطنية لالسيييتخدام املسيييتدام
املوارد الوراثية احليوانية واملعارف التقليدية املصيييياحبة هلا، والتقاسييييم العادل واملنصييييف للمنافع الناشييييئة عن اسييييتخدام 

 74املوارد الوراثية احليوانية .
رتح ، فتقوضيييع اسيييرتاتيجيات وبرامج قطرية لتنمية األنواع والسيييالالتخلطة العمل العاملية،  4أّما األولوية االسيييرتاتيجية 

إجراًء واحًدا لتوفري  معلومات للمزارعمل ومرحل املاشيييية مما يسييياعد يف تيسيييري احلصيييول على املوارد الوراثية احليوانية من 
 مصادر متنوعة .

 ينبغي لرتتيبات الصيوق املناسيبة أق تتكّفل بإتاحة الفرص أمام املزارعمل والباحثمل للحصيول ووفقاً خلطة العمل العاملية 
 75. عات اجلينية املختلفة ملواصلة عمليات الرتبية والبحوثعلى اعمو 

                                        
 من إعالق إنرتالكن 4الفقرة   71
 من إعالق إنرتالكن. 12الفقرة   72
 من خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. 15الفقرة   73
 .2، اإلجراء 3خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   74
 من خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية. 37الفقرة   75
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إجياد طرن ،  وضيييع أو تعزيز برامج الصيييوق خارج املواقع الطبيعيةخلطة العمل العاملية،  9وتقرتح األولوية االسيييرتاتيجية 
بات عادلة ومتكافئة الوراثية املخزونة يف بنوك اجلينات خارج املواقع الطبيعية يف إطار ترتي املادةلتيسييييييييييييييري اسييييييييييييييتخدام 

 76 .لتخزين املوارد الوراثية احليوانية واحلصول عليها واستخدامها
أماّ يف ما خيّص السييياسييات الدولية واألطر التنظيمية ذات الصييلة باملوارد الوراثية احليوانية، تقرتح األولوية االسييرتاتيجية 

 نافعاملول على املوارد الوراثية احليوانية وتقاسييييييييم  اسييييييييتعراض االتفاقات والتطّورات الدولية املتصييييييييلة بفرص احلصيييييييي 21
يف  ال املوارد الوراثية احليوانية، مبا يف ذلك مرحل  املصييلحةاسييتخدامها، من آثار وتعثريات على أصييحا   الناشييئة عن
 77املاشية. 
، إىل 2009مدهتا اهليئة عام ، اليت اعتاسيييييييييييييرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانيةوهتدف 
فافيتها وكفاءهتا وفعاليتها، وتعزيز التعاوق الدويل، ودعم  ضييييييييييييييافيةإلعملية توفري املوارد املالية الكبرية واتعزيز  وشيييييييييييييي

العاملية بشعق  اليت تبذهلا البلداق النامية والبلداق اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول لتنفيذ خطة العمل واستكمال اجلهود
 املوارد الوراثية احليوانية.

وميكن خلطة العمل العاملي أق تشّكل، مع اسرتاتيجية التمويل، القاعدة لرتتيبات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 
 اليت تيّسر احلصول على املوارد الوراثية احليوانية، وتضمن يف الوقت ذاته التقاسم العادل واملنصف للمنافع.

، ومن خالل اعتميياد قرار املؤمتر 2017بتنفيييذ خطيية العمييل العيياملييية يف عييام  عضييييييييييييييياء التييعكيييد على التزامهموأعيياد األ
يف ثية احليوانية لألغذية والزراعة مراعاة السييييييييييييييمات املميزة للقطاع الفرعي للموارد الورا، دعت البلداق إىل  3/2017

، مع األخذ بعمل االعتبار عند االقتضيييييييياءسييييييييم منافعها، احمللية اخلاصيييييييية باحلصييييييييول على هذه املوارد وتقاالتشييييييييريعات 
 78 .املستجدات الدولية يف  ال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

 
  

                                        
 .3، اإلجراء 9خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   76
 .2، اإلجراء 21خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، األولوية االسرتاتيجية   77
 .C 2017/REPبالوثيقة  املرفق دال  78
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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 أق املوارد الوراثية لألغذية والزراعة هي -22

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

وهناك إمجاع عام بعق األمن الغذائي والتغذوي يتطلب الصوق الفعال للموارد الوراثية  حتقيق األمن الغذائي وحتسمل التغذية.
رعمل )مبا يف لألغذية والزراعة، وأق الصوق الفعال للموارد الوراثية لألغذية والزراعة يتطلب استمرار استخدامها من قبل املزا

ذلك أصحا  احليازات الصغرية(، والسكاق األصليمل واعتمعات احمللية، ومؤسسات البحوث، واملربمل، وغريهم من 
ولذلك، ينبغي أق هتدف تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الوصول إىل حتقيق األمن الغذائي  أصحا  املصلحة.

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

 
كما أق هناك اتفاقًا على أق 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  ال املوارد الوراثية احليوانية ضيييييييييييييروري لتعزيز خمرجات اإلنتاج طوير التوافر املسيييييييييييييتمر للبحوث والتإق 
وقد   املسييييييييييييييامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية.احليواين واسييييييييييييييتدامته وكفاءته، وبالتايل

ترغب البلداق يف إجراء حتليل مسييييبق للجدوى االقتصييييادية، لدى النظر يف وضييييع تدابري للحصييييول على 
ممل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسييييييييييييييم منافعها، وحتديد التعثريات املمكنة للوائح املتصييييييييييييييلة  ا يف املسييييييييييييييتخد

وقد ترغب البلداق يف النظر يف املنافع احملتملة للتدفق  )املربمل/املنتجمل( يف البلد وكذلك بائعي املوارد الوراثية احليوانية.
اجليين للموارد الوراثية احليوانية يف غيا  التدابري املذكورة أو إلعفاء املوارد الوراثية احليوانية من تدابري احلصييييييييييييييول، حمل 

 لك املوارد قائماً على عقود خاصة.يكوق تبادل ت
على للحفاظ على أمناط احلياة التقليدية،  أساسيكما أق حفظ السالالت احمللية واإلقليمية يتسم بعمهية ثقافية، وهو 

 لعديد من الرعاة وغريهم من اعتمعات الزراعية.سبيل املثال، ل
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تية لألغذية والزراعة لغايات البحث والتطوير من أجل ال غ  عن اإلتاحة املتواصييييييييييييييلة للموارد الوراثية النبا
وتوفر املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إمكانية إتاحة خصيييييييييييييائص قادرة على  حتسيييييييييييييمل احملاصييييييييييييييل.

املسيياعدة يف التصييدي للتحديات املسييتقبلية، مثل ضييرورة تكييف احملاصيييل مع الظروف املناخية املتغرية أو 
لذا فإق الوصييييييييول املسييييييييتمر إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة مهم من أجل تلبية الطلب و  تفشييييييييي األمراض.

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

 
ال غ  عنه لتحسييييييييييييمل أمر من الواضييييييييييييح أق أمهية الوصييييييييييييول إىل املوارد الوراثية احليوانية والنباتية يف حمل 

مهية املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة أفإق ألمن الغذائي، تحقيق ا، وبالتايل لاشيةوتكييف احملاصيل وامل
اخلدمة اليت تسيييديها أق يف السيييبب كمن قد يو لبعو. بالنسيييبة إىل ااً قل وضيييوحأكوق تقد والالفقاريات 

من األمور دة طويلة كانت ملأخرى كثرية، قد  كائنات لآلفات، ضييييييييمن  وق لكائنات الدقيقة يف الرتبة واألعداء الطبيعيا
صيييول على املوارد وتقاسيييم احلتدابري ولذلك، فإق القليل من االهتمام يف اإلدارة الزراعية. حظيت ببالتايل املسيييّلم  ا و 

صوق املوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة والالفقاريات ميكن أق تشري أيضا، الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي و منافعها 
كمسييامهة هامة املسييتدام وصييوهنا   هاواسييتخداماملوارد الوراثية من الكائنات الدقيقة ف، إىل تيسييري تبادل اهدعحد األك

 .من الغذائيأليف حتقيق ا
 

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

 
ينبغي على األطراف، مبوجب بروتوكول ناغويا، أق ينظروا عند وضع تدابريهم للحصول على املوارد وتقاسم  -24

وتسلط  79ثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص بالنسبة لألمن الغذائي.أمهية املوارد الورامنافعها وتكييفها وتنفيذها، إىل 
، الضوء على اعاالت يف السياسات ة للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعهاالعناصر للتدابري الوطني

تطوير يف  ال ن وجهة نظر البحث والاملتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اليت قد تستحق اهتمامًا خاصًا م
 األغذية والزراعة.

 
ينبغي أق تكوق تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها بسيطة ومرنة. وتشكل  -25

رد الوراثية لألغذية إىل تنوع احلاالت اليت ميكن احلصول فيها على املوا إىل تعقيد هذه املسعلة، ونظراً  نظراً  حتدياً  البساطة
أمر ضروري للسماح  املرونةوالزراعة، ونقلها إىل اآلخرين، ومواصلة حتسينها واستخدامها يف البحث والتطوير. ولذا فإق 

للمسؤولمل بضبط تنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مع احلاالت والتحديات اجلديدة اليت مت حتديدها 
بري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أق تتحلى باملرونة الكافية الستيعا  املواقف اجلديدة واملواقف حديثاً. وينبغي لتدا

                                        
 )ج( من بروتوكول ناغويا.8املادة   79
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اليت مت حتديدها حديثًا من دوق احلاجة إىل إعادة النظر يف التشريع. ولذلك، ينبغي أق تسمح تدابري احلصول على املوارد 
غيل نظام احلصول على املوارد وتقاسم منافعها من خالل املمارسة، وتقاسم منافعها بنهج تنفيذ تطوري يسمح بتحسمل تش

والكمال الذايت واالبتكار. ويتعمل على األطراف املتعاقدة يف بروتوكول ناغويا وضع تدابري شفافة وواضحة لتحقيق ذلك. 
مر بالنسبة لعناصر كما هو األ  عمل متواصلوإق عملية وضع 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

ري أو تكييفها للمسؤولمل وأصحا  املصلحة، وقد ترغب احلكومات يف تقييمها والتقليل منها عند وضع هذه التداب
 تنفيذها. أو
 
قد ترغب احلكومات عند تصميم التدابري التشريعية واإلدارية وعلى مستوى السياسات اليت تعكس االحتياجات  -27

اخلاصة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف معاجلة  موعة واسعة من القضايا، 
تيسري التنفيذ احمللي للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية املذكورة أدناه، ل
 لألغذية والزراعة:

 
 الرتتيبات املؤسسية؛ -أوالً 
 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها؛ -اثانيً 
 رتبطة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛احلصول على املعارف التقليدية امل -اثالثً 
 التقاسم العادل واملنصف للمنافع؛ -ارابعً 

 االمتثال والرصد.  -اخامسً 
 

 الترتيبات المؤسسية -أولا 
 
غالبًا ما حتدد تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها الرتتيبات املؤسسية إلدارة احلصول على املوارد وتقاسم  -28

. وميكن تكليف سلطة واحدة أو عدة سلطات خمتصة بإدارة تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، اعتماداً على منافعها
بنية الدولة وشكل احلكومة، والصكوك الدولية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تكوق الدولة طرفًا فيها، وعند 

عتماداً على تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت مت اختيارها. وميكن أق االقتضاء، التقسيم القانوين للمسؤولية، وا
تكوق هذه السلطات سواء قائمة أو جديدة. وميكن أيضاً أق تشارك عدة سلطات داخل بلد واحد يف املسؤولية وفقاً للمنشع 

تقليدية املرتبطة باملورد الوراثي، واحلقون اليت قد اجلغرايف للمورد، والغرض من احلصول عليه واستخدامه، وإشراك املعارف ال
 ق واعتمعات احمللية على املورد، أو أي معايري أخرى تبدو مالئمة وعملية.و يتمتع  ا السكاق األصلي
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  واحدة مسؤولة عن االتصال مع أمانة يتعمل على كل طرف يف بروتوكول ناغويا أق يعمل نقطة اتصال وطنية
 80لبيولوجي وتوفري املعلومات ذات الصلة ملقدمي الطلبات.اتفاقية التنوع ا

  يتعمل أيضييييا على األطراف يف بروتوكول ناغويا تعيمل سييييلطة وطنية خمتصيييية واحدة أو أكثر، تكوق مسييييؤولة
عن منح حق احلصييييييول، واإلبالغ عن اإلجراءات واملتطلبات املنطبقة للحصييييييول على املوافقة املسييييييبقة عن 

  81عليها بصورة متبادلة. علم وإبرام شروط متفق
  82املختصة.جيوز للكياق نفسه القيام بوطائف كل من نقطة االتصال والسلطة الوطنية 
 املثال لقطاعات فرعية خمتلفة  وحيثما يتم تعيمل أكثر من سلطة وطنية خمتصة لربوتوكول ناغويا )على سبيل

الوطنية توفري معلومات حول اختصيييييياصييييييات للموارد الوراثية لألغذية والزراعة(، يتعمل على نقطة االتصييييييال 
 كل منها ووالياهتا.

  مبوجب املعاهدة، يتم توفري احلصييييول امليسيييير وفقاً لالتفان املوحد لنقل املواد الذي اعتمده اجلهاز الرئاسييييي
ويف املمارسة العملية، ملعظم األطراف يف املعاهدة نقاط اتصال وطنية ومؤسسة أو مؤسسات  83للمعاهدة.
ري الوصييييييييييييييول الفعلي إىل مواد النظام املتعدد األطراف، وتقوم بذلك فقط بناء على قبول االتفان تقوم بتوف
 نقل املواد من قبل مستلم املادة.املوحد ل

 
ولتوضييييييح الرتتيبات املؤسيييييسيييييية حول احلصيييييول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسيييييم منافعها، قد ترغب  -29

 احلكومات يف:
 

  سسات والرتتيبات املؤسسية القائمة اليت  تمل أق تكوق ذات صلة؛تقييم املؤ 
  البت يف توزيع املسييييؤولية املؤسييييسييييية ملختلف جوانب احلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها، مبا أهنا تنطبق

 على قطاعات فرعية خمتلفة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛
  بمل املؤسسات املعينة؛وضع آليات و/أو إجراءات لالتصال والتنسيق 
  نشر وتوفري املعلومات عن الرتتيبات املؤسسية النامجة عن ذلك. و 

 
ومهما كانت الرتتيبات املؤسيييسيييية اليت مت اختيارها، فإنه من األمهية مبكاق أق تكوق الرتتيبات املؤسيييسيييية واضيييحة  -30

ي على مسييييييتخدمي املوارد الوراثية أق يعرفوا مىت كوق هناك آليات كافية للتنسيييييييق وتبادل املعلومات. وينبغتوشييييييفافة، وأق 
يكوق طلب املوافقة املسيييييييييييييبقة عن علم مطلوباً، وممن عليهم أق يطلبوا طلب املوافقة املسيييييييييييييبقة عن علم، ومع من ميكنهم 
 التفاوض بشيييييييعق الشيييييييروط املتفق عليها بصيييييييورة متبادلة، إذا كاق هذا هو ما تتطلبه تدابري احلصيييييييول على املوارد وتقاسيييييييم
منافعها. وقد تصيييييييبح إجراءات الرتخيص معقدة بسيييييييرعة، حيثما تشيييييييارك سيييييييلطات متعددة، على سيييييييبيل املثال الفيدرالية 
والدولة، يف نفس القرار، وقد تسيييييتغرن وقتاً طوياًل وقد تزيد تكلفة املعامالت إىل حد كبري. ولتجنب الرتتيبات املؤسيييييسيييييية 

الرتتيبات الالزمة القائمة اليت ميكن اسييييييتخدامها ملعاجلة املوافقة املسييييييبقة املرهقة بشييييييكل مفرط، قد يكوق من املفيد حتديد 
                                        

 من بروتوكول ناغويا. 1-13املادة   80
 من بروتوكول ناغويا. 2-13املادة   81
 من بروتوكول ناغويا. 3-13املادة   82
 من املعاهدة. 4-12املادة   83
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عن علم والشييييروط املتفق عليها بصييييورة متبادلة. وقد ترغب احلكومات، حيث تشييييارك العديد من السييييلطات يف إجراءات 
قات اجلزئية، والتواصييييل مع املوافقة، يف تعيمل سييييلطة قيادية واحدة، أو مركز وطين لإلشييييراف على سييييلسييييلة كاملة من املواف

 طات املعنية الضوء األخضر لذلك.مقدمي الطلبات، ويف هناية املطاف منح إذق واحد، عندما تعطي كل السل
 

غالًبا ما تقع املسؤولية عن اإلطار الوطين للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق سلطة واحدة 
عديدة عمدت  اً قالية الوطنية بشييعق تنفيذ بروتوكول ناغويا أق بلدانويف الواقع، تبمّل التقارير االنت خمتصيية.

ا عن اعتماد هنج خاص  إىل اختيار سييييلطة واحدة خمتصيييية للحصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها، عوضييييً
بيد أق سيييلطات عديدة ضيييمن البلد الواحد قد تتشييياطر مسيييؤولية احلصيييول على املوارد  بقطاع فرعي حمّدد. بقطاع أو
منافعها، ولذا قد يندرج احلصييييييول على املوارد وتقاسييييييم منافعها للموارد الوراثية احليوانية ضييييييمن والية سييييييلطة  وتقاسييييييم

وسوف يعتمد اعتبار ما إذا كاق تشاطر اختصاصات احلصول على  متخصصة تُع  باملسائل اخلاصة بالثروة احليوانية.
 ه من الظروف اخلاصة بالبلد املعين.املوارد وتقاسم منافعها مفيًدا على املشهد املؤسسي وغري 

 

وبالتايل، ميكن  التكيف مع السمات املميزة للقطاعات والسلطات القطاعية املختصة قد يكوق أمرًا مفيًدا.
أق تكوق إحدى نتائج املشاورات بمل الوزارات املسؤولة والسلطة املختصة باحلصول على املوارد وتقاسم 

ية األحياء املائية، تفويو املسؤولية عن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها إىل السلطة منافعها والسلطة املختصة برتب
 .املختصة برتبية األحياء املائية يف ما يتعلق باحلصول على املوارد الوراثية املائية وتقاسم منافعها

 

لى املوارد وتقاسييم منافعها يف حال كانت التدابري التشييريعية أو اإلدارية أو السييياسيياتية اخلاصيية باحلصييول ع
يف البلييداق اليت تقوم بتنظيم مواردهييا الوراثييية تضييييييييييييييع قواعييد حمييددة لقطيياع املوارد الوراثييية احلرجييية الفرعي، 

وتشمل القضايا اليت ينبغي النظر فيها معرفة  سيتعمّل على صانعي السياسات النظر يف نطان  املوارد الوراثية احلرجية .
احلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها اخلاصيييية باملوارد الوراثية احلرجية جيب أق تسييييري على سييييائر ما إذا كانت تدابري 

وعليه، ميكن أق تشيييييمل  املوارد الوراثية احلرجية اليت تسييييياهم بصيييييورة مباشيييييرة أو غري مباشيييييرة يف حتقيق األمن الغذائي.
ئمة بالنسبة إىل مواد التكاثر واملواد الوراثية احلرجية )على املوارد الوراثية احلرجية مجيع ممارسات االستخدام والتبادل القا

غرار البذور والشييييييييييييييتالت واألجزاء املتجّذرة واجلينات( اليت ترتاوح بمل أنواع األشييييييييييييييجار املثمرة وغريها من املنتجات 
صييييييلة باألغذية الصيييييياحلة لالسييييييتهالك البشييييييري ومن جانب املاشييييييية و/أو األنواع اليت توفر نوًعا آخر من اخلدمات املت

والزراعة )على غرار مراقبة التآكل؛ ختزين املياه وترشيييييحها؛ وحتسييييمل خصييييوبة الرتبة؛ والوقاية من الرياح؛ وصييييوق التنوع 
البيولوجي؛ وتوفري علف النحل إلنتاج العسييييييييل؛ وتثبيت النرتوجمل؛ والظّل وسييييييييوى ذلك( لألشييييييييجار اليت متّكن رعاة 

تجات احلرجية غري الغذائية )مثل اخلشييب واأللياف وامللبس وامللجع والطاقة ومواد األحراج من توليد الدخل بفضييل املن
وسوف ختدم األشجار بطبيعة احلال يف حاالت كثرية أغراًضا  الدباغة والصمو والسياحة اإليكولوجية وما إىل ذلك(.
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لة كيفية تنظيم احلصييييول على عدة يف الوقت نفسييييه أو أّق الغرض املرجو منها يف األسيييياس سيييييتغري، مما قد يطرح مسييييع
 املوارد الوراثية احلرجية لالستخدام يف مثل هذه احلاالت.

 

غالباً ما تقع املسؤولية عن اإلطار الوطين للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على عاتق سلطة خمتصة 
أق العديد من البلداق قد احلقيقة، أق التقارير املرحلية الوطنية بشعق تنفيذ بروتوكول ناغويا تبمل  واحدة.

اختار تعيمل سلطة خمتصة واحدة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، بداًل من اعتماد هنج قائم على 
ولكن قد جيوز لسييييييييييلطات متعددة ضييييييييييمن بلد واحد تقاسييييييييييم  قطاع أو على قطاع فرعي حمدد إزاء هذه املسييييييييييعلة.

فعها، ولذا فإق الوصييييييول إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية املسييييييؤولية عن مسييييييعلة الوصييييييول إىل املوارد وتقاسييييييم منا
وفيما أق هذا  إنتاج النباتات.مع والزراعة وتقاسيييييم منافعها قد يقع ضيييييمن اختصييييياص سيييييلطة متخصيييييصييييية تتعاطى 

التقاسم للصالحيات يف  ال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مفيد، فهو سيكوق رهن املشهد العام املؤسسي 
 .ري ذلك من الظروف اخلاصة بالبلد املعملوغ

 

النباتات النامية ، برصييد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، مبوجب الوطنية لوقاية النباتاتات املنظمضييطلع ت
 اآلفييياتوانتشييييييييييييييييار  يييدف اإلبالغ عن طهور وتفشييييييييييييييي  84املنييياطق املزروعييية والنبييياتيييات الربيييية هيييامبيييا في

سييييؤولية عن تدابري احلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها يف ما خيص موارد فإق امل ،ولذلك 85تها.مكافحو 
ما إذا كاق تشيياطر توقف النباتات. وسيييوقاية املنظمات الوطنية لعلى عاتق كن أق تقع حمددة من الكائنات الدقيقة مي

من الظروف اخلاصة ك ذل املؤسسي وغريالعام اختصاصات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها مفيًدا على املشهد 
 بلد.كل ب

 
 الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها -اثانيا 
 
حلصول على املوارد إىل اعند وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أو تكييفها أو تنفيذها بالنسبة  -31

 الوراثية لألغذية والزراعة، من الضروري حتديد ما يلي:
 

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

 

                                        
 .االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن  2-4املادة   84
 .لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية من 1-8املادة   85
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 أحكام الحصول على المواردشملها ي تفئات الموارد الوراثية الت (1)
 

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

يف املعاهدة اليت تعرف  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  بعهنا  أي مواد وراثية  هذا التعريف أيضاً رد وي 86 .للوراثة
ينبغي على األطراف يف املعاهدة التعكد من أق إطار و  87ذات قيمة فعلية أو حمتملة لألغذية والزراعة .و أصل نبايت  ذات

 مبوجب املعاهدة. ايتناول التزاماهتاخلاص  ا وارد وتقاسم منافعها احلصول على امل
 

 النطاق الزمني لتدابير الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

التدابري الوطنية للحصيييييييييييييول على املوارد تنطوي عليه هناك نقاش دويل حول النطان الزمين الذي ميكن أو ينبغي أق  -33
الوطنية للحصييييييول  امن تطبيق تدابريه، ال مينع بروتوكول ناغويا أطرافه، ما مل يكن هناك قواعد خبالف ذلكو  وتقاسييييييم منافعها.

ما يتعلق  بيد أنه يف. على املوارد وتقاسم منافعها الستخدامات املوارد الوراثية اليت تقع خارج نطان الربوتوكول أو احلصول عليها
بالضيييييرورة على دعم تدابري االمتثال لالسيييييتخدام يف البلد،  دعتمااالسيييييتطيع األطراف ت باملوارد خارج نطان بروتوكول ناغويا، ال

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

نواع الربية، وهناك عدد قليل تعترب تربية األحياء املائية من الصيييييييييناعات اجلديدة اليت ال تزال تعتمد على األ
ونظرًا إىل حداثة هذا القطاع، فإّق النطان الزمين للتدابري  وجديد من املرافق خارج املوقع للموارد الوراثية.

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

 
 / البلدان التي حصلت عليها وفقاا لتفاقية التنوع البيولوجي أها بلدان المنشالموارد الوراثية التي توفر 

 
عادة ما تطبق األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي تدابري احلصول اخلاصة  ا على املوارد الوراثية اليت تكوق هي بلد  -34

دد  بلد منشع املوارد الوراثية  على أنه البلد الذي ميتلك التفاقية التنوع البيولوجي. و  املنشع هلا أو اليت حصلت عليها وفقاً 
بعهنا طروف تواجد املوارد الوراثية ضمن  طروف املواقع الطبيعية  وتعرف  88 مواقعها الطبيعية.تلك املوارد الوراثية يف طروف 

 89حمليطات اليت اكتسبت فيها صفاهتا املميزة.النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، ويف حالة األنواع املستعنسة أو املستزرعة، يف ا
 

                                        
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 2املادة   86
 من املعاهدة 2املادة   87
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 2املادة   88
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 2املادة   89
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قد يكوق من الصيييييييعب حتديد بلد املنشيييييييع على وجه اليقمل بالنسيييييييبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة. وقد جرى  -35
تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على مدى فرتات زمنية طويلة يف أغلب األحياق وعلى نطان واسييييييييييييييع عرب املناطق 
والبلداق واعتمعات. وقد ساهم العديد من أصحا  املصلحة، مبا يف ذلك السكاق األصليمل واعتمعات احمللية واملزارعمل 
والبيياحثمل واملربمل، يف تطوير املوارد الوراثييية لألغييذييية والزراعيية، يف أميياكن خمتلفيية ويف أوقييات خمتلفيية من الزمن. ويف الواقع، 

ن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة على التدخل البشيييييييري املسيييييييتمر، ويشيييييييكل اسيييييييتخدامها يعتمد صيييييييوق وتطوير العديد م
 كن من خالهلا ضماق احلفاظ عليها.املستدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج أداة هامة مي

وميكن  إق  بلد املنشيييييييع  للمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ليس بالضيييييييرورة  مركز املنشيييييييع  اخلاص  ا.
لتدابري احلصييييييول على املوارد الوراثية وتقاسييييييم منافعها أق توفر توجيهات بشييييييعق الظروف اليت ميكن اعتبار 

احلصول تدابري احملاصيل املدجنة فيها على أهنا قد اكتسبت  خصائصها املميزة  ضمن منطقة االختصاص اليت تسري 
 .على املوارد وتقاسم منافعها فيها، أو خارجها

دابري احلصييول على املوارد وتقاسييم منافعها أيضيياً أق تقدم توجيهات بشييعق ما إذا كانت  اخلصييائص املميزة  وبوسييع ت
اعل األنواع املسييتعنسيية أو املزروعة  مميزة بوضييوح عن  اليت( هي نفسييها اخلصييائص 2)اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة 

سييييب ما تنص عليه املادة السييييابعة من قانوق االحتاد الدويل أي نوع آخر ، أو إىل أي مدى ميكن اعتبارها كذلك، حب
 .1991حلماية األصناف النباتية اجلديدة لعام 

 

بلد يكوق  الوراثية  الذيلموارد قدم للطرف املمن ابروتوكول ناغويا املوافقة املسييييييييييييييبقة عن علم يطلب 
احلصيييييييول تدابري وميكن ل .تفاقية لال وفقاً ينية حصيييييييل على املوارد اجلالذي طرف المنشيييييييع هذه املوارد أو 

( بصورة متبادلة أق توضح ما إذا كانت املوافقة املسبقة عن علم )والشروط املتفق عليها هاتقاسم منافععلى املوارد و 
قبل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا.  هالبلد األصلي، ومجعغري اموارد وراثية من بلد مت احلصول على  ماحيثأيضاً مطلوبة 

وارد الوراثية االمتثال للشروط ابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اإلشارة إىل أنه جيب على متلقي املوميكن لتد
املتعلقة باحلصول على  قوانمل الوطنيةنقل املوارد، إضافة إىل الثنائية، مثل اتفاقات التفاقات االمبوجب قبلوا  ا اليت 

 املوارد وتقاسم منافعها.
املوارد الوراثية من الكائنات حتديد بلد منشييييييع  ،مل يكن من املسييييييتحيل، إق حياق من الصييييييعبسيييييييكوق يف بعو األو 

خاصيييية املوارد الوراثية لموارد الوراثية، لقد تكوق ف. ها الطبيعيةقعايف مو وجد ، وال سيييييما تلك اليت تالدقيقة بكل تعكيد
  عدة ، بلداق منشعمن الكائنات الدقيقة والالفقاريات

 
ما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة  أق تكوق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها واضحة يف ينبغي -36

 اليت يتم تغطيتها بعحكام الوصول ذات الصلة.
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 الموارد الوراثية العامة مقابل الموارد الوراثية الخاصة
 

تناول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت  ختضع إلدارة يف حمل أق النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة ي -37
، فإق 91اآلخرينضمن نطان املعاهدة من قبل أصحا  املصلحة  وكذلك املواد اليت جلبت 90املتعاقدة وإشراف األطراف 
 ملوارد الوراثية.ال يفرن بمل املوارد الوراثية اخلاضعة إلدارة وإشراف احلكومات والفئات األخرى من ا بروتوكول ناغويا

 

وبالنظر إىل أق هناك كمية كبرية من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اخلاصة، وال سيما يف قطاعات مثل قطاع  -38
الثروة احليوانية، فإنه ينبغي على التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها أق تكوق واضحة فيما إذا كانت تنطبق على 

فقط على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة العامة. وقد يكوق لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها القطاع اخلاص أو 
أثر كبري على تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزارعة مثل تلك. وقد حتتاج هذه القوانمل أيضًا لتوضيح التسلسل اهلرمي أو 

 قون املتعلقة باملوارد الوراثية. ذلك امللكية الفكرية، وشبه امللكية وغريها من احلعالقة امللكية على اختالف أنواعها، مبا يف
 

 الموارد الوراثية مقابل الموارد البيولوجية
 

، تتناول بعو التدابري للحصول على املوارد وتقاسم ولكن 92واستخدامها.يتناول بروتوكول ناغويا  املوارد الوراثية   -39
رد البيولوجية  واستخدامها. وينبغي أق تعكس احلكومات سواء إذا كاق هناك أي تعثري إلدراج املوارد منافعها أيضًا  املوا

البيولوجية يف التدابري للحصول على املوارد وتقاسم منافعها واالستفادة منها خارج نطان االستخدام، على النحو الوارد يف 
 د الوراثية لألغذية والزراعة.بروتوكول ناغويا، على االستخدام واحلصول على املوار 

 
 الموارد الوراثية التي تملكها مجتمعات أصلية ومحلية

 
يتناول بروتوكول ناغويا أيضاً، كحالة خاصة، املوارد الوراثية اليت متلكها  تمعات أصلية وحملية. ويستلزم الربوتوكول  -40

لي، وعلى النحو املناسب، ترمي إىل ضماق احلصول على من األطراف، يف هذه احلالة، اختاذ تدابري مبقتضى القانوق احمل
املوافقة املسبقة عن علم أو موافقة اعتمعات األصلية واحمللية ومشاركتها يف احلصول على موارد وراثية حيثما يسود احلق 

 93املوارد.املكرس يف منح احلصول على هذه 
 

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

تناول التدابري الوطنية فإق مفهوم املوافقة املسبقة عن علم للمجتمعات هو حتد على الرغم من أنه ليس جديدا. وينبغي أق ت
كيفية احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشراك اعتمعات األصلية واحمللية، مع األخذ يف االعتبار للمجتمعات األصلية 

 جراءات اعتمعية، حسب االقتضاء.واحمللية والقوانمل العرفية والربوتوكوالت واإل
 

                                        
 من املعاهدة الدولية. 2-11املادة   90
 من املعاهدة الدولية. 3-11و 15املادتاق   91
 .اتفاقية التنوع البيولوجي من 2املادة   92
 من بروتوكول ناغويا. 2-6املادة   93
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 طبيق أحكام الحصول على المواردالستخدامات المقصودة التي تؤدي إلى ت (2)
 

 البحث والتطوير بشأن التكوين الوراثي و/أو التشكيل الكيميائي البيولوجي للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

تنطبق بعو التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على استخدامات حمددة للموارد الوراثية، مثل  -42
لبحث والتطوير. ومبوجب بروتوكول ناغويا  يكوق احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها خاضعاً للموافقة استخدامها يف ا

املسبقة عن علم من قبل البلد الذي يوفر هذه املوارد، أي بلد املنشع هلذه املوارد، أو البلد الذي حصل على املوارد الوراثية 
 واستخدام املوارد الوراثية  يعين  إجراء البحث  94خالف ذلك.رر هذا الطرف وفقًا ألحكام االتفاقية )...(  إال إذا ق

والتطوير بشعق التكوين الوراثي و/أو الكيميائي البيولوجي للموارد الوراثية، مبا يف ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا 
 95حيائية )...( .األ
 

ا املزيد من االستخدامات اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام وتغطي تدابري أخرى للحصول على املوارد وتقاسم منافعه -43
احلصول على املوارد. ويف طل هذه التدابري، قد يتطلب احلصول على املوارد الوراثية ألغراض معينة ختتلف عن البحوث 

وكثرياً ما تشري التدابري والرتبية املوافقة املسبقة عن علم، على سبيل املثال، استخدام املوارد الوراثية الستخراج مركبات معينة. 
إىل  املوارد البيولوجية ، وهذا يعين أق املوارد ال تستخدم لرتكيبتها اجلينية، ولكن كمنتج هنائي أو سلعة. وإق األساس 
املنطقي هلذا التعريف الواسع هي اخلربة بعق املركبات املستخدمة يف صناعات املستحضرات الصيدالنية والتجميلية، غالبا 

استخراجها من املنتجات الزراعية، ذات املصدر من خالل وسطاء من األسوان احمللية بعسعار حملية، واليت يف بعو ما يتم 
 األحياق ال تعكس القيمة السوقية الفعلية للمركبات املستخرجة.

 
شكل منتظم وسيعين تعريف واسع لألغراض، اليت من شعهنا التقاط  موعة كاملة من األنشطة اليت حتدث عادة وب -44

مع السلع الزراعية يف سيان إنتاج األغذية، أق أحكام احلصول على املوارد تنطبق على عدد كبري من املعامالت حيث يف 
الوقت احلاضر قد يكوق افرتاض مشرتي هذه السلع يف معظم البلداق، أنه يف مثل هذه احلاالت يظهر عقد البيع اتفان 

. ويف الواقع، قد يليب عقد البيع أو أنه قد ال يليب متطلبات احلصول على املوارد وتقاسم احلصول على املوارد وتقاسم منافعها
 منافعها وفقاً للتدابري الوطنية.

 
 وبالنسبة لغري األطراف يف بروتوكول ناغويا، هناك أيضاً خيار هنج خمتلف. -45
 

السييييييييييتهالك )البيو(، وذبح/تسييييييييييممل أو املوارد الوراثية احليوانية املتاحة لالسييييييييييتخدام املباشيييييييييير، مثاًل لإق 
ا باعتبارها موارد وراثية )للبحوث والتنمية، مبا يف  الذكور/السيييييائل املنوي للتكاثر، ميكن أق ُتسيييييتخدم أيضيييييً
ذلك الرتبية(. وتقلق بعو البلداق من أق املوارد الوراثية اليت مّت احلصيول عليها دوق املوافقة املسيبقة عن علم والشيروط 
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. لذا، فإق تدابريها اخلاصييية باحلصيييول على املوارد البحث والتطويرا قد ُتسيييتخدم يف هناية املطاف ألغراض املتفق عليه
 .البحث والتطوير على السواءوتقاسم منافعها تنّظم عملية احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها املباشر وألغراض 

اسم منافعها الستخدامها املباشر قد يؤثر بشكل كبري على اارة غري أق تنظيم عملية احلصول على املوارد الوراثية وتق
احليوانات املعّدة للذبح ويف مواد تكاثر احليوانات )مثاًل السيييييييييييائل املنوي، واألجّنة(، وبالتايل على األمن الغذائي. وإذا 

رد الوراثية احليوانية الستخدامها مل تنّظم التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها عملية احلصول على املوا
املباشييير، ميكنها أق تطلب إىل املسيييتخدم احلصيييول على املوافقة املسيييبقة عن علم وتقاسيييم املنافع يف حال تغرّيت النّية 

 .البحث والتطويرواسُتخدمت احليوانات أو مواد التكاثر املعّدة أصاًل لالستخدام املباشر يف هناية املطاف ألغراض 

 

ا ما تصييييييييييل املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة إىل السييييييييييون يف شييييييييييكل ميكن اسييييييييييتخدامه  كمورد غالبً 
بيولوجي  )على سييبيل املثال، لالسييتهالك البشييري( أو كمورد جيين )على سييبيل املثال، للبحث والتطوير، 

ألغذية والزراعة اليت تسيييييييتخدم مبا يف ذلك الرتبية(. وقد يكوق لتنظيم احلصيييييييول على املوارد الوراثية املائية ل
. وهناك العديد من ، وبالتايل على األمن الغذائي كمورد بيولوجي  تعثري كبري على اارة األناك والسلع النباتية املائية

القوانمل املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت ترتك مسعلة تبادل املوارد البيولوجية دوق تنظيم؛ ومع ذلك، 
إذا مت اسييتخدام املورد البيولوجي فجعة للبحث والتطوير، فإق ذلك يتطلب من املسييتخدم أق يطلب تصييرً ا ومشيياركة 

 .الفوائد احملتملة

 

غالًبا ما تصييل املوارد الوراثية احلرجية إىل األسييوان بشييكل يتيح اسييتخدامها كسييلع )مثالً للزرع أو كعغذية( 
لداق قلقها يف أق ُتسييتخدم يف هناية املطاف السييلع اليت يتم احلصييول وتبدي بعو الب أو للبحث والتطوير.

وبالتايل، فإّق التدابري  عليها من دوق موافقة مسيييبقة عن علم ومن دوق شيييروط متفق عليها ألغراض البحث والتطوير.
أي الستخدامها كسلعة اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها تنّظم احلصول على املوارد الوراثية لكال الفئتمل 

غري أّق تنظيم احلصيييييول على املوارد الوراثية احلرجية املسيييييتخدمة كسيييييلعة قد يكوق له أثر كبري على  وللبحث والتطوير.
ويف حال مل تنّظم التدابري اخلاصييييية باحلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها احلصيييييول على  اارة مواد التكاثر احلرجية.

ك من مسيييييتخدمها احلصيييييول على إذق وتقاسيييييم منافعها يف حال تغرّي القصيييييد منها ومت السيييييلع، قد تسيييييتوجب مع ذل
 استخدام السلع ألغراض البحث والتطوير.

 

ميكن للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتاحة لالسييييييييتخدام املباشيييييييير أي لالسييييييييتهالك أو التكاثر أق 
ذلك الرتبية. وهناك ختّوف من أق ينتهي أمر املوارد الوراثية ، مبا يف طويرتسيييييييتخدم غالباً أيضييييييياً للبحث والت

. ولذا تسيييتوجب بعو طويراليت مت احلصيييول عليها يف البداية لالسيييتخدام املباشييير، يف اسيييتخدامها لغايات البحث والت
ث والتطوير القوانمل املواَفقة املسييييييييييييييبقة عن علم والشييييييييييييييروط املتفق عليها، للحصييييييييييييييول على املوارد الوراثية لغايات البح

 .واالستخدام املباشر
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غري أّق تنظيم احلصييول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من أجل االسييتخدام املباشيير قد ميارس أثراً ملحوطاً 
على املوارد الوراثية  على اارة البذور وحىت األغذية، وبالتايل على األمن الغذائي. ويف حال أحجمت تدابري احلصيييييييييول

منافعها عن تنظيم احلصييييييييول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لغايات االسييييييييتهالك املباشيييييييير، فقد  تقاسييييييييمو 
تسيييييييتوجب يف كل حال الشيييييييروط املتفق عليها وتقاسيييييييم املنافع حمل تتغري النية، حبيث يتم فجعة اسيييييييتخدام البذور أو 

 .ت البحث والتطويراألغذية اليت كانت خمصصة لالستخدام املباشر، لغايا

 

هناك بعو الكائنات احلية الدقيقة األسييييييييياسيييييييييية،  السيييييييييلعهو الشيييييييييعق بالنسيييييييييبة إىل احملاصييييييييييل من كما 
ميكن خماوف بعنه بعو العغذية أو ألياف. وقد أثار سييييييييييييييتخدامها كوالالفقاريات اليت تعامل كسييييييييييييييلعة ال

صييييل عليها يف األصييييول احلاق يتم طوير وإق كلبحث والتهذه السييييلع يف هناية املطاف ألغراض ا ماسييييتخدا
تاحة املالالفقاريات، مثل احلشيييييييييييرات والقواقع، املوارد الوراثية من  فغالبا ما ميكن اسيييييييييييتخداملالسيييييييييييتخدام املباشييييييييييير. 

وجيوز رتبية. ال، مبا يف ذلك تطويرلبحث والغراض ا، أللتكاثرأو االسييييييييتهالك أو ا ةلالسييييييييتخدام املباشيييييييير، مثاًل للتجار 
حلصيييول م ايتنظلكن دراسيييات التنقيب البيولوجي. و لالسيييتنبات املرجعي يف  ةائنات الدقيقة املطلوبأحد الكاسيييتخدام 

على غري مرغو  فيه بشيييكل ؤثر يقد لالسيييتخدام املباشييير  الالفقارياتو الكائنات احلية الدقيقة على املوارد الوراثية من 
الكائنات املوارد الوراثية من لى عصول عن تنظيم احلها احلصول على املوارد وتقاسم منافعتدابري امتنعت إذا و التجارة. 

تطلب املوافقة املسييبقة عن فإنه ما يزال بإمكاهنا أق مباشيير، بشييكل الالفقاريات اليت ميكن اسييتخدامها و احلية الدقيقة 
الالفقاريات و يقة الكائنات احلية الدقويتم اسييييييييييييتخدام املوارد الوراثية من نية املتلقي حيثما تتغري علم وتقاسييييييييييييم املنافع 

 لبحث غراض االستخدام املباشر ألاأصاًل منها  قصودامل
اار بانتظام احلدود الدولية دوق قصد من خالل اإلتعرب بعق الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات وينبغي أيضا اإلقرار 

 .يف السلع
رغب يف تملواد اليت اشييارة إىل بلد منشييع إلا ةعاملودِ  موعات اسييتنبات امليكروبات اليوم من اجلهات وتتطلب معظم 

معلومات بشعق املوافقة املسبقة عن علم من  تطلب أيضاً  موعات استنبات امليكروبات . ويبدو أق معظم عهاإيدا
واد االمتثال لألحكام ذات من متلقي املتطلب العديد من  موعات اسييييتنبات امليكروبات كما .  96ملوادابلد منشييييع 
إذا كانت  ّماعيف غالب األحياق لد املنشيييييع، بغو النظر حلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها لباخلاصييييية باالصيييييلة 

نقل املواد عموعات . وهذا يعين أق اتفاقات هقبل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا أو بعدأودعت  أوواد قد مجعت امل
ملواد بالنسييبة إىل اتفق عليها املشييروط الو قد تطلب يف بعو األحياق املوافقة املسييبقة عن علم اسييتنبات امليكروبات 

مبوجب الوالية القضييييييائية اليت تعمل يف طلها  هاتقاسييييييم منافعاحلصييييييول على املوارد و من نطان تدابري تسييييييتبعد اليت 
نقل املواد عموعات واتفاقات  هامنافع تقاسيييييماحلصيييييول على املوارد و تدابري وميكن ل.  موعة اسيييييتنبات امليكروبات

تفق عليها مطلوبة من أجل البحث املشييروط والإذا كانت املوافقة املسييبقة عن علم ما ح يوضيييكروبات تاسييتنبات امل
 .بشعق املوارد الوراثية من الكائنات احلية الدقيقةوالتطوير 
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 تطوير الموارد الوراثية في سياق اإلنتاج الزراعي
 
لى املوارد على  االستخدام  باملع  املقصود يف إذا اقتصرت األنشطة اليت تؤدي إىل تطبيق أحكام احلصول ع -46

بروتوكول ناغويا، فإنه من الواضح أق بعو االستخدامات النموذجية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على سبيل املثال 
لتايل ال تؤدي زراعة البذور الستخدام املنتجات احملصودة فيما بعد لالستهالك البشري، ال تنطبق عليها صفة استخدام، وبا

 تطبيق أحكام احلصول على املوارد.إىل 
 
وهناك صعوبة أكرب يف تصنيف األنشطة األخرى اليت تؤدى بانتظام فيما يتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة.  -47

مزارع و تمع زراعي على وقد ُتطرح مسعلة ما إذا كاق اختيار املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستنساخها من قبل 
أساس الصفات املظهرية من دوق أي أساليب وراثية، يصنف على أنه  استخدام . وباملثل، قد تساهم تربية األناك اليت 
ختدم غرض إنتاج أناك لالستهالك البشري يف نفس الوقت يف التطوير الوراثي، وبالفعل يف تدجمل األناك، من خالل 

لبيئة التفريخ. وقد ختدم اار  األصول، اليت تساعد على حتديد شتالت األشجار اليت تتكيف  االنتقاء الطبيعي نظرا
بطريقة أفضل مع طروف موقع الزراعة، غرض إعادة التحريج وإنتاج األخشا  على املواقع اليت تشبه بيئة االختبار؛ ومن 

نواع. وميكن اعتبار استخدام أجنة املاشية أو جهة أخرى، فإق اار  األصول مهمة للرتبية املخطط هلا داخل وبمل األ
السائل املنوي البقري لالستنساا، ويف هناية املطاف، إنتاج األلباق واللحوم على أنه يقع خارج حدود  االستخدام . ومع 

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

ولكن،  97قيمته كمورد وراثي ينعكس بالفعل يف سعره، وأق املشرتي سيكوق حراً يف استخدامه ملزيد من البحوث والرتبية.
طبق خطط هلذه املواد يصنف على أنه  استخدام  حبسب تعريف التدابري الوطنية، فعندها ستنإذا كاق االستخدام امل

 متطلبات احلصول على املوارد.
 
وجيري تشييكيل العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتطويرها وحتسييينها من خالل اسييتخدامها املتواصييل يف  -48

والتطوير  بييالتوازي مع اإلنتيياج الزراعي، قييد يكوق من الصييييييييييييييعييب التمييز بمل اإلنتيياج الزراعي. وحيثمييا  ييدث  البحييث 
 االسيييييتخدام  من األنشيييييطة املتعلقة بإنتاج املنتجات الزراعية للبيع واالسيييييتهالك البشيييييري. وميكن أق توفر تدابري احلصيييييول 

ل سييييرد أمثلة عن األنشييييطة/أغراض على املوارد وتقاسييييم منافعها التوجيه ملعاجلة هذه احلاالت، على سييييبيل املثال، من خال
االسييتخدام اليت تندرج حتت  االسييتخدام  وأمثلة أخرى تقع خارج تعريف  االسييتخدام . وسيييكوق التوجيه الفين اإلضييايف 

 مهماً لتسهيل تنفيذ التدابري الوطنية للحصول على املوارد وتقاسم منافعها.
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وارد الوراثية احليوانية اليت تعترب من فئة  االسييييتخدام  من الضييييروري حتديد بكل وضييييوح األنشييييطة املتصييييلة بامل
وتلك اليت ال تُعترب من هذه الفئة. ويتعمّل على الدول أق تسيييييييتعرض وحتدد األنشيييييييطة املرتبطة باملوارد الوراثية 

وراثية أو احليوانية اليت ميكن اعتبارها  اسييييييييتخداماً . فاألنشييييييييطة املسييييييييتندة على حتديد خمتلف اخلصييييييييائص املظهرية، أو ال
البيولوجية الكيميائية للموارد الوراثية احليوانية اليت يتم الوصول إليها، أو املتعلقة  ا، تُعترب عادة على أهنا  حبث وتطوير . 
ومن جهة أخرى، فإق اارة احليوانات احلّية أو مواد التكاثر اخلاصييييية  ا، وتنفيذ أو حتسيييييمل أسييييياليب التكنولوجيا احليوية 

تكاثر يف األنواع احملّددة )التلقيح االصيييييييييطناعي، ونقل األجّنة، وتطعيم الغدة التناسيييييييييلية(، وإكثار احليوانات اخلاصييييييييية بال
لإلنتاج التجاري، فضييييياًل عن تسيييييممل احليوانات لذحبها أو االحتفاظ  ا إلنتاج احلليب أو البيو، هي أنشيييييطة ال تعترب 

 ن تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.أهنا  استخدام ، ولذا، وحبسب القوانمل املرعية، ل

ا معاجلة مسييعلة  إعادة اسييتخدام  املوارد الوراثية احليوانية اليت تشييّكلت سييابًقا من  وقد يرغب صييانعو السييياسييات أيضييً
االسيييييتخدام   خالل  االسيييييتخدام  يف طل املوافقة املسيييييبقة عن علم والشيييييروط املتفق عليها. ويف حال تطلبت  إعادة

املوافقة املسييييبقة عن علم والشييييروط املتفق عليها، كما يف االسييييتخدام األول للموارد الوراثية احليوانية، فهذا قد يوّلد يف 
املسييييييتقبل  هرميات اإلذق  ويعّقد  االسييييييتخدام  املسييييييتقبلي للموارد الوراثية احليوانية. وقد خيتار مربو احليوانات تاليف 

ا عن اسيييييتخدامها، وحفظها وحتسيييييينها. واقرتح فريق اخلرباء املعين باحلصيييييول على املوارد املوارد الوراثية ا حليوانية، عوضيييييً
ذلك من خالل دعم وضييييع املعايري  يف مباالوراثية وتقاسييييم منافعها أق تنظر احلكومات يف حلول متميزة هلذه املسييييعلة، 

أو إجياد حلول  يف قطاع النبات ن قبيل إعفاء املربملالقطاعية الفرعية باالسيييييييييييتناد إىل أفضيييييييييييل املمارسيييييييييييات احلالية، م
 .متعددة األطراف

 

يف حمل أق املمارسييييييات، مثل مجع املواد احلية من املواقع الربية واسييييييتخدامها الحًقا يف تربية األحياء املائية، 
ضوح على أهنا  حبث اليت يطلق عليها اسم تربية األحياء املائية القائمة على الصيد الطبيعي، قد ال تعترب بو 

وتطوير ، وبالتايل قد ال تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصييييييييول على املوارد وتقاسييييييييم منافعها، فإق تربية األحياء 
وبالتايل، ينبغي  املائية قد تسهم يف الوقت نفسه يف التحسمل الوراثي وبالتايل فإنه ميكن اعتبارها عملية  حبث وتطوير .

املوارد وتقاسيييييم منافعها خطًا واضيييييًحا بمل األنشيييييطة ذات الصيييييلة باملوارد الوراثية املائية أق ترسيييييم تدابري احلصيييييول على 
 لألغذية والزراعة اليت تعترب  استخداًما  وتلك اليت ليست كذلك.

 

إّق اختبارات املصييييدر اليت تسيييياعد على حتديد الشييييتالت األفضييييل اليت تتكيف مع الظروف اخلاصيييية مبوقع 
ل بساطة ألغراض التشجري وإنتاج املنتجات اخلشبية وغري اخلشبية يف مواقع شبيهة زرع حمدد قد تصلح بك
ومن جهة أخرى، يعّد البحث عن املصيييييدر عنصيييييرًا هاًما من عناصييييير تربية األشيييييجار  بالبيئة اليت جرى فيها االختبار.

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها لذا، جيب أق حتدد التدابري اخلاصة ب وغالًبا ما يُعترب يف نطان  البحث والتطوير .
بوضيييييوح اخلط الفاصيييييل بمل األنشيييييطة املتصيييييلة باملوارد الوراثية احلرجية اليت ميكن اعتبارها من فئة  االسيييييتخدام  وتلك 

 الواقعة خارج هذه الفئة.
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اليت تعترب جيب أق يكوق هناك حتديد واضييييييييح لألنشييييييييطة املتصييييييييلة باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
 استخداماً  ولتلك اليت ال تعترب كذلك. وتعترب تربية النبات بشكل عام  استخداماً ، ولكن ليس واضحاً 

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

ومن ناحية أخرى فإق التجارة باملوارد الوراثية النباتية السييييتخدامها املباشيييير كبذور أو أغذية/أعالف، ليسييييت مؤهلة 
املرعية، وال تؤدي إىل تطبيق تدابري احلصيييييول على املوارد  القوانملعادة لتعترب  اسيييييتخداماً  وهي بالتايل تعتمد على 

 .وتقاسم منافعها
صانعو السياسات أيًضا يف تناول مسعلة  إعادة استخدام  املوارد الوراثية النباتية اليت مت توليدها سابًقا من  وقد يرغب

خالل  االسييييتخدام ، يف طل املوافقة املسييييبقة عن علم والشييييروط املتفق عليها. ويف حال تطلبت  إعادة االسييييتخدام  
يف االسييييييتخدام األول للموارد الوراثية النباتية، فهذا قد يوّلد يف  املوافقة املسييييييبقة عن علم والشييييييروط املتفق عليها، كما

املستقبل  هرميات اإلذق  ويعّقد  االستخدام  املستقبلي للموارد الوراثية النباتية. وقد خيتار مربو النباتات تاليف املوارد 
إىل وضع يتناقو بشكل سافر مع  الوراثية النباتية، عوًضا عن استخدامها، وحفظها وحتسينها، األمر الذي قد يفضي

خطة العمل العاملية الثانية للموارد الوراثية النباتية ألغذية والزراعة اليت تشيييييييجع املربمل على السيييييييعي إىل اسيييييييرتاتيجيات 
لتوسيييييييييييييييع القاعدة ترمي إىل توسيييييييييييييييع التنوع الوراثي يف برامج تربية النبات ويف منتجات تلك الربامج. وقد اقرتح فريق 

يف حلول متميزة هلذه املسيييييعلة، مبا يف  احلكوماتاملعين باحلصيييييول على املوارد الوراثية وتقاسيييييم منافعها أق تنظر اخلرباء 
ذلك من خالل دعم وضع املعايري القطاعية الفرعية باالستناد إىل أفضل املمارسات احلالية، من قبيل إعفاءات املربمل 

 .اد حلول متعددة األطرافعلى صعيد تشريعات محاية تنوع النباتات، أو إجي

 

الكائنات احلية الدقيقة من ألنشيييييييييييييطة املتعلقة باملوارد الوراثية احتديد توخي الوضيييييييييييييوح يف هناك حاجة إىل 
 أق هناك أنشيييييطةاإلشيييييارة إىل من املهم و كذلك. ال تعترب    وتلك اليت اوالالفقاريات اليت تعترب  اسيييييتخدامً 

لكنها و الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات من املوارد الوراثية بشيييييعق ( للبحوث نفذ دعماً معينة ترتبط )أو تُ  متهيدية  
على سييبيل املثال، مبا يف ذلك ختزين  صييوقصيييانة وإدارة اعموعات ألغراض الك ،  اً ليسييت على هذا النحو  اسييتخدام

وصيييييييييييييف  رد ق كما أ  ها.وتقييم هاحتديدو  هاوتكاثر تها الكائنات 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 اسييييييييييييييتخداميعترب حتديد اهلوية، قد ال يكوق مؤهاًل عادة لغرض جيين معروف جيداً ل
 98اً.الوراثية من الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات استخدام لمواردلدراسة 

 

                                        
  يف: 1انظر اجلدول   98

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. 
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 البحوث والتطوير لألغذية والزراعة
 
)ج( من بروتوكول ناغويا، بإمكاق احلكومات النظر يف معاجلة مسعلة احلصول على املوارد الوراثية 8يف ضوء املادة  -49

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

لة عن احلصول إجرائية خاصة أو معايري تقاسم املنافع، أو أنه بإمكاق سلطة خاصة، على سبيل املثال، أق تكوق مسؤو 
على املوارد وتقاسم منافعها. وبإمكاق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تراعي هذا التمييز النظر يف ما إذا 

غري أق التمييز بمل املنتجات الزراعية  99كاق ينبغي أو ال ينبغي أق تشمل املنتجات الزراعية لغري األغذية/األعالف.
نتجات الزراعية لغري األغذية/األعالف يواجه صعوبة وهي أنه غالبًا ما يكوق غري معروف، خالل لألغذية/األعالف وامل

مرحلة البحث والتطوير، ما هو الغرض الذي ستستخدم من أجله النتيجة. وهناك العديد من املنتجات الزراعية اليت قد 
ء. ومع ذلك، بإمكاق تدابري احلصول على املوارد تستخدم أو أهنا تستخدم ألغراض األغذية أو غري األغذية على حد سوا

وتقاسم منافعها، على سبيل املثال، أق تعفي من  البحوث والتطوير لألغذية والزراعة  عمليات البحوث والتطوير اليت 
 هتدف إىل خدمة األغراض لغري األغذية/األعالف.

 

ذية والزراعة لتحقيق األمن الغذائي، قد تنظر  دف اإلقرار بالدور اخلاص الذي تؤديه املوارد الوراثية لألغ
احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصول على املوارد الوراثية واستخدامها بشكل خمتلف يف حال كانت 
معّدة للمسامهة يف البحوث والتنمية الغذائية والزراعية. وقد يقضي أحد اخليارات التنازل عن متطلبات املوافقة املسبقة 

 الشروط املتفق عليها للحصول على املوارد الوراثية احليوانية للبحوث والتنمية يف قطاع الثروة احليوانية.عن علم و 

 

 دف اإلقرار بالدور اخلاص الذي تؤديه املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف حتقيق األمن الغذائي، قد تنظر 
الوراثية واسييييتخدامها بشييييكل خمتلف يف حال كاق احلكومات يف إمكانية التعامل مع احلصييييول على املوارد 

اهلدف منها املسيييييييييييامهة يف البحوث والتنمية الغذائية والزراعية. ويف  ال املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، تلحظ 
يقة أق صييييانعو السييييياسييييات يف اختياره. واحلق يرغباملعاهدة نظاماً شييييامالً للحصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها قد 

عدداً متزايدًا من البلداق قد اختار املعاهدة باعتبارها نظاماً خاصيييييييييييييياً ألهم املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 
وبالنسييييييييييبة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ال يشييييييييييملها النظام املتعدد األطراف للحصييييييييييول على املوارد 

ع لالتفاقية، جيوز لصيييانعي السيييياسيييات أق يقدموا تبسييييطات مثل تطبيق الشيييروط واألحكام على وتقاسيييم املنافع التاب
 .االتفان املوحد لنقل املواد، أو حىت التنازل عن املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها

  

                                        
 )أ(.3-12انظر املعاهدة، املادة   99
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يف حتقيق ة والالفقاريات الكائنات احلية الدقيقمن  دف اإلقرار بالدور اخلاص الذي تؤديه املوارد الوراثية 
يً الحكومات النظر، متلألمن الغذائي، ميكن ا يف التعامل مع ( من بروتوكول ناغويا، ج)8ا مع املادة شيييييييييييييي

والتطوير املسييامهة يف البحث إذا كاق املقصييود منها بشييكل خمتلف خدامها سييتاو هذه املوارد احلصييول على 
 ةاخلاضيييييعالوراثية لى املوارد عصيييييول تقييد احلبملزم ال يوجد بلد  هأنىل اإلشيييييارة إمن املهم ألغذية والزراعة. و ايف  ايل 
 .القضائية لواليته

 
 البحث والتطوير التجاري/غير التجاري

 

متيز تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أحيانا بمل االستخدام التجاري وغري التجاري للموارد الوراثية.  -50
دام غري التجاري من الليونة على متطلبات الرتخيص وإجراءات ترخيص أبسط. وغالبا ما تكوق وغالبا ما يستفيد االستخ

املوافقة املسبقة عن علم مطلوبة لكال هذين الشكلمل من االستخدام. غري أنه يف حالة االستخدام غري التجاري، يعطى 
ور، إذا وافقوا على العودة إىل املزود والتفاوض على املتلقمل أحيانا خيار عدم التفاوض على تقاسم املنافع النقدية على الف

تقاسم املنافع النقدية، إذا تغريت نيتهم. وينبغي أق تنظر الدول يف كيفية حتديد املشغالت اليت تشري إىل حدوث تغري يف 
 نية وكيفية معاجلة هذه التغريات.ال
 

طرن للمزارعمل ترّكز على التنمية الزراعية، هتدف البحوث غري التجارية يف قطاع الثروة احليوانية إىل وضيييييييع 
مما يوفّر هلم املنافع االجتماعية ومنافع للمزارعمل )البحوث لتحسيييييييييييييمل طرن التحسيييييييييييييمل الوراثي واالختيار 
والبحوث بشيييييييعق تكّيف املوارد الوراثية احليوانية ومقاومتها لألمراض( والطرن اخلاصييييييية بتدابري املكافحة )الفحوصيييييييات 

مة األغذية والتتبع(. كما أق البحوث العامة أسيييييييييياسييييييييييية لقطاع الثروة احليوانية، وانتقلت إىل البحوث البيطرية، وسييييييييييال
 التعاونية بشعق الطرن اليت تتضمن التسلسل والرتكيب الوراثي املتاحمل  انًا.

)مثاًل غالت املنتجات وترّكز البحوث التجارية، اليت اريها صناعة الرتبية، على طرن التحسمل الوراثي للصفات اهلامة 
ومضييموهنا، والتكاثر، والصييحة، وطول العمر، وكفاءة اسييتخدام املدخالت( وحتسييمل طروف تربية احليوانات )التغذية، 
واإليواء والرعاية الصحية(. واري هذه البحوث عادًة على األرصدة الوراثية ذات امللكية اخلاصة )االختيار( أو املتعتية 

 دارة(.من مصادر خارجية )اإل

 

ترمي أنشييييييييييييييطيية عييديييدة يف قطيياع تربييية النبييات يف هنيياييية املطيياف إىل تطوير منتج، فيجوز بييالتييايل اعتبييارهييا 
 اارية . ولذا قد ال يسيييييييييييييتفيد قطاع تربية النباتات جًداً من التمييز بمل األنشيييييييييييييطة التجارية واألنشيييييييييييييطة 

وارد وتقاسييم منافعها لألنشييطة غري التجارية. ولكن قد التجارية، والتبسيييطات اليت تتيحها تدابري احلصييول على امل غري
ينظر صانعو السياسات يف إعفاء حبوث تربية النباتات غري التجارية من تطبيق تدابريهم للحصول على املوارد وتقاسم 

 .منافعها، األمر الذي سيتطلب تعريفاً واضحاً لألنشطة املشمولة  ذا اإلعفاء، أو حتديدها
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يف هناية املطاف إىل الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات من املوارد الوراثية ذات صلة بعديدة ترمي أنشطة 
القطاعات سييييييييتفيد تقد ال رهنا بتعريف مصييييييييطلح  ااري ، جيوز بالتايل اعتبارها  اارية . و و تطوير منتج، 

قطاع تربية  غرض البحث والتطويرألالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات من املوارد الوراثية اليت تسييييييييييتخدم 
التجارية والتبسيييييطات اليت تتيحها تدابري احلصييييول على  من التمييز بمل األنشييييطة التجارية واألنشييييطة غريكثريا النباتات  

بروتوكول )ج( من 8، متاشيا 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

 
قد يكوق هناك تطبيق حمدود للتمييز بمل االستخدام التجاري وغري التجاري، وهو أمر مهم بشكل خاص للبحوث  -51

نة من البحوث الزراعية وعمليات التطوير اليت هتدف ، يف حالة جوانب معي100التصنيفية وأمر يشجع عليه بروتوكول ناغويا
ذلك، فإق التمييز  إىل حتسمل اإلنتاج الزراعي والغذائي، وبالتايل قد تتعهل، يف معظم احلاالت، لالستخدام التجاري. ومع
ألنواع الغريبة عن قد يكوق كبريا بالنسبة للبحوث التصنيفية املستخدمة لبناء أطر للتمييز بمل اآلفات ومسببات األمراض وا

 األصناف األصيلة، أو األنواع املفيدة أو املؤذية.
 

 اإلعفاء من أنشطة محددة
 
قد تعفي تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أيضا بعو االستخدامات للموارد الوراثية من أية متطلبات  -52

فاء عمليات تبادل املوارد الوراثية داخل وبمل اعتمعات للحصول على املوارد وتقاسم منافعها. على سبيل املثال، ميكن إع
األصلية واحمللية وصغار املزارعمل، وكذلك ممارسات التبادل ضمن شبكات البحوث املعرتف  ا، من أية متطلبات للحصول 

 على املوارد، ورمبا كذلك من تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. 
 
 إجراءات الرتخيص (3)
 
ينص بروتكول ناغويا على أنه ينبغي أق خيضع احلصول على املوارد الوراثية الستخدامها لطلب املوافقة املسبقة  -53

عن علم من الطرف الذي يقّدم هذه املوارد ويكوق بلد منشع هذه املوارد، أو الطرف الذي يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى 
 .101ف خالف ذلكاتفاقية التنوع البيولوجي، ما مل  دد الطر 
  

                                        
 )أ( من بروتوكول ناغويا.8املادة   100
 من بروتوكول ناغويا. 1-6ملادة ا  101
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 الموافقة المسبقة عن علم
 
هناك العديد من اإلجراءات املختلفة ملنح الرتاخيص، وبالتايل قد ترغب احلكومات يف النظر يف مزايا وعيو   -54

. اخليارات املختلفة وتكييف اإلجراءات مع الفئات املختلفة من املوارد الوراثية واألغراض املختلفة املقصودة من استخدامها
وال يوفر بروتوكول ناغويا، بعي قدر من التفاصيل، كيف ينبغي منح املوافقة املسبقة عن علم، وبالتايل فهو يرتك لألطراف، 

من بروتوكول ناغويا، قدرا كبريا من املرونة فيما يتعلق بكيفية تصميم إجراءات الرتخيص. وجيوز  3-6ضمن حدود املادة 
أق ينصوا على أنواع خمتلفة من إجراءات الرتخيص اعتمادا على املستخدم. وعلى أية لألطراف يف بروتوكول ناغويا أيضا 

حال، من املهم أق يتم تبسيط وتوضيح اإلجراءات للمزودين واملستخدممل على حد سواء. وإق اعموعة املختارة من 
 األنواع املختلفة إلجراءات الرتخيص الواردة أدناه، ليست شاملة.

 
 ة عن علم المقياسية أو السريعة المسارالموافقة المسبق

 
قد ترغب احلكومات يف وضع إجراءات موحدة، وباإلضافة 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 
تطوير لألغذية والزراعة؛ وللحصول على املوارد من قبل بعو أصحا  املصلحة، على سبيل املثال املزارعمل؛ البحوث وال

  أو ملزيج من هذه السيناريوهات.
 

ات اخلاصيية باحلصييول على املوارد وتقاسييم منافعها  التشييريعيفاملسييار السييريعة جراءات اإل النص علىميكن 
حاالت الطوارئ، على سيييييييييبيل املثال بالنسيييييييييبة إىل اقتناء املواد( اقات اتفو اتفاقات نقل املواد فضيييييييييال عن )

الصيييييييييييييحة بيولوجية أو الكافحة غرض املالكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات املطلوبة لمن املوارد الوراثية بالنسيييييييييييييبة إىل 
 102.) ( من بروتوكول ناغويا 8شيا مع املادة احليوانية متاالنباتية و 

 
 عن علم الضمنية الموافقة المسبقة

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

أو أغراض أو أصحا  مصلحة حمددين أو لغريها من احلاالت. ويف هذه احلالة، ميكن للحصول على املوارد الوراثية 
وافقة مسبقة عن علم واضحة من قبل السلطة املختصة. وإق املوافقة املسبقة عن علم واستخدامها أق ميضي قدما دوق م

الضمنية ال تستبعد إمكانية تقاسم املنافع. وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أق تنص، على سبيل املثال، 
لسلطة املختصة على شروط وأحكام تقاسم املنافع على أنه يف حالة املوافقة املسبقة عن علم، على املتلقي أق يوافق مع ا

 يق منتج مشتق من املورد الوراثي.قبل تسو 
 

                                        
 .مدونة السلوك الدولية اخلاصة بتنظيم االستخدام املستدام للكائنات احلية الدقيقة واحلصول عليها( من 2انظر أيضا، على سبيل املثال،  القسم أوال)  102

http://bccm.belspo.be/projects/mosaicc
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 توحيد إجراءات الموافقة المسبقة عن علم )والشروط المتفق عليها(
 

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

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

ّبمل واملزارعمل، وهي تسييييييييتند إىل اتفاقات حتصييييييييل التجارة األكثر شيييييييييوًعا للموارد الوراثية احليوانية بمل املر 
ثنائية، كما أّق السيييييييييييعر يعكس قيمة احليوانات أو موادها البيولوجية. ويف املاضيييييييييييي، مل تتطلب عمليات 

  ة عن علم أو الشروط املتفق عليهاالنقل هذه املوافقة املسبق
اخلاصيييييييييية باحلصييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييم منافعها،  ويف حال اختار بلٌد عدم إعفاء املوارد الوراثية احليوانية من التدابري

سوف تعتمد عملية الرتخيص للحصول على املوافقة املسبقة عن علم على اإلطار القائم للحصول على املوارد وتقاسم 
 منافعها وعلى مزّود املوارد الوراثية احليوانية. و دف ضييييييييييييييماق الكفاءة يف طل األعداد الكبرية من التبادالت، قد يكوق

 من املفيد توحيد املوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها.

 

حالياً، يتم تنظيم تبادل املوارد الوراثية، يف املقام األول، من خالل عقود العمل للقانوق اخلاص. وألق معظم 
اسيييييييتخدام املوارد األنواع املائية احملسييييييينة وراثًيا تكوق خصيييييييبة وميكن إنتاجها بسيييييييهولة، فغالًبا ما تقيد العقود 

الوراثية املائية لألغذية والزراعة وحتظر اسييييييييييتخدامها يف برامج تربية منافسيييييييييية. وقد توفر املمارسييييييييييات التجارية 
احلالية يف صييييناعة تربية األحياء املائية مصييييدر إهلام لتصييييميم بنود وشييييروط التفاقيات احلصييييول على املوارد الوراثية املائية 

 لألغذية والزراعة.

رغم من االهتمام احملدود باحلصييييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييييم منافعها يف قطاع تربية األحياء املائية، فقد كاق وعلى ال
هناك بالتعكيد حاالت اسييتفاد منها مقدم املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة األصييلية من نتائج البحث والتطوير 

ئية لألغذية والزراعة. وبالتايل، فإق تقاسييييييييييييم نتائج عمليات البحوث اليت قام  ا طرف ثالث على املوارد الوراثية املا
والتطوير مع مقدم املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة سييييييييييشيييييييييكل يف كثري من األحياق شيييييييييرًطا معياريًا التفاقات 

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 

ة حالً جاهزاً ومكّيفاً بالنسيييييييبة إىل املوافقة املسيييييييبقة عن علم يقدم االتفان املوحد لنقل املواد التابع لالتفاقي
والشييييييروط املتفق عليها. وبالنسييييييبة إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت ال يتم تبادهلا باسييييييتخدام 

كن. ويعترب تطبيق االتفيان، جييب أال تعترب التيدابري الثنيائيية اخلياصييييييييييييييية بكيل حيالية فرديية على أهنيا البيدييل الوحييد املم
االتفييان املوحييد لنقييل املواد على املوارد الوراثييية النبيياتييية لألغييذييية والزراعيية غري الواردة يف امللحق األول أحييد البييدائييل 
املطروحة. وميكن لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أق تسمح بإبرام اتفاقات إطارية تغطي  موعة كاملة أو 

 .وتلحظ طرائق لتقاسم املنافع املتعتية عن استخدام كل تلك العينات نوعاً من العينات
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خمتلف القطاعات نقل املواد واتفاقات اقتناء املواد بالنسييبة إىل تفاقات مناذج المت وضييع أفضييل املمارسييات و 
ر إهلام مصييييييييييدذه النماذج وقد تكوق ه 103.رياتاوالالفقالكائنات احلية الدقيقة من لموارد الوراثية لالفرعية 
القطاعات الفرعية ذات يف صيييييييحا  املصيييييييلحة أل لنقل املواد واتفاقات القتناء املواد ميكناتفاقات لوضيييييييع 

كل احلاجة إىل إبرام اتفاقات ثنائية على أساس  فادي وت هاقاسم منافعبادل املوارد وتتيسري  دف تاملوافقة عليها الصلة 
نقل املواد اسيييييييييييتخدام اتفاقات بيف الواقع،  ،أق تسيييييييييييمح هاقاسيييييييييييم منافعتتبادل املواد و تدابري وميكن ل. على حدةحالة 

منوذجية وأق  وشييييييروط تعاقدية رياتاوالالفقالكائنات احلية الدقيقة من ملوارد الوراثية واتفاقات اقتناء املواد بالنسييييييبة إىل ا
 من بروتوكول ناغويا. 1-19املادة  يفنصوص عليه على النحو امل تشجع ذلك،

 
ن أق تكوق امعيات املوارد الوراثيية لألغيذيية والزراعية القيائمية، نقطية انطالن جييدة السييييييييييييييتخيدام إجراءات وميك -58

وشييييييييروط موحدة، على سييييييييبيل املثال  موعات وبنوك اجلينات، وشييييييييبكات و تمعات املزودين واملسييييييييتخدممل. وقد توفر 
غالباً ما تشييييييمل اسييييييتخدام  موعة متفق عليها من  ممارسييييييات التبادل اخلاصيييييية  م مناذج مفيدة لالسييييييتناد عليها، مبا أهنا

 .الشروط والطرائق، وأحياناً تكوق رنية يف شكل مدونات سلوك ومبادئ توجيهية أو اتفاقات لنقل املواد
 
قد هتيئ تدابري احلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها الظروف القياسيييييية للحصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها  -59

د وأغراض وأصييحا  مصييلحة حمددين، أو حاالت قياسييية أخرى. وسيييكوق على املتلقمل الذين  صييلوق على بالنسييبة ملوا
املوارد الوراثية احملددة ويسييييييييتخدموهنا، على سييييييييبيل املثال ألغراض البحوث والتطوير احملددة، االلتزام مبجموعة من شييييييييروط 

بري احلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها. ونظراً لتنوع املوارد احلصييييول على املوارد وتقاسييييم منافعها، احملددة مسييييبقاً يف تدا
واألغراض اليت ميكن اسيييتخدامها من أجلها، وتنوع أصيييحا  املصيييلحة، فإق توحيد احلصيييول على املوارد وتقاسيييم منافعها 

سيييييييييتخدامات املوارد قد ال يعمل كحل شيييييييييامل جلميع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ولكن، بالنسيييييييييبة ألنواع حمددة من ا
الوراثية اليت عادة ما تولد نطان مماثل من الفوائد، قد يكوق توحيد احلصييييييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييييييم منافعها خيارا قابال 
للتطبيق، وباإلضييييييييييييييافة إىل ذلك، أداة قوية جلذ  املتلقمل الذين يفضييييييييييييييلوق االلتزام مبجموعة من املعايري احملددة مسييييييييييييييبقا 

قاسييم منافعها، بدال من التفاوض بشييعق االتفاقات الثنائية للحصييول على املوارد وتقاسييم منافعها للحصييول على املوارد وت
 على أساس كل حالة على حدة.

 
جيوز لتوحيد إجراءات املوافقة املسيييييييبقة عن علم والشيييييييروط املتفق عليها بصيييييييورة متبادلة، إذا كانت املعايري املتفق  -60

يتماشيييييى مع املمارسيييييات القائمة وبناء على التشييييياور مع أصيييييحا  املصيييييلحة املعنيمل، أق عليها كافية وإذا مت تطويرها مبا 
 تساعد على ختفيو تكاليف املعامالت إىل حد كبري، وميكن أيضا أق تساعد على تسريع عمليات صنع القرار اإلداري.

 

                                        
 للحصول على حملة عامة، انظر:  103

The U.S. Culture Collection Network responding to the requirements of the Nagoya Protocol on McCluskey, K., et.al. 2017. 
Best practices for the use 17; Mason, P.G. et al. 2018. -0982. mBio 8, Table, DOI:10.1128/mBio.0Access and Benefit Sharing

154. –, 63: 149olBiocontr. and exchange of invertebrate biological control genetic resources relevant for food and agriculture
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 إطار عمل الموافقة المسبقة عن علم )والشروط المتفق عليها(
 
الدويل للمواد الوراثية هو ممارسييييييييية طويلة األمد يف قطاع األغذية والزراعة، فإق العديد من أصيييييييييحا  مبا أق التبادل  -61

املصلحة يعتمد عليه وقد متت هيكلة املمارسات التجارية وفقا لذلك، وغالبا ما تتميز بالتخصص وتقسيم العمل عرب احلدود 
خدموق املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وغالباً ما يتم تبادل الوطنية. ويرتابط خمتلف أصيييييحا  املصيييييلحة الذين يديروق ويسيييييت

املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف إطار تعاونيات وثيقة وشيييراكات مع العديد من أصيييحا  املصيييلحة الذين يعملوق كوسيييطاء 
 أو مستخدميها النهائيمل. يف سلسلة القيمة، أي أهنم ليسوا املزودين األصليمل للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
وقد تستوعب تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هذه املمارسات من خالل توفري إمكانية إبرام اتفاقات  -62

إطارية تسيييمح باحلصيييول على  موعة حمددة من املوارد الوراثية واسيييتخدامها، رمبا تقتصييير على أغراض حمددة، شيييريطة أق 
يف الطريقة والوقت املتفق عليهما. ويف هذه احلالة، لن يضطر املستخدموق أق يطلبوا احلصول لكل مورد يتم تقاسم املنافع 

وراثي على حدة ولكنه قد يتعمل مع ذلك اإلخطار بكل حالة حصييييييول واسييييييتخدام للبحوث والرتبية لتوفري اليقمل القانوين 
وق إطار عمل املوافقة املسييبقة عن علم مناسييباً بشييكل للمسييتخدممل وتسييهيل رصييد االمتثال التفان إطار العمل. وقد يك

خاص بالنسيييييبة للقطاعات اليت تتبادل كميات كبرية من املادة الوراثية بمل خمتلف أصيييييحا  املصيييييلحة على طول سيييييلسيييييلة 
 القيمة خالل مرحلة البحث والتطوير.

 
 ة والزراعةموارد الوراثية لألغذيالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بال -اثالثا 
 
يتعمل على كل طرف، مبوجب بروتوكول ناغويا، ووفقا للقانوق احمللي، اختاذ التدابري، حسييييييب االقتضيييييياء،  دف  -63

ضماق احلصول على املعارف التقليدية املتصلة باملوارد الوراثية مع احلصول على املوافقة املسبقة عن علم وإشراك اعتمعات 
مثل هذه املعارف التقليدية القبول واملشاركة من قبل اعتمعات األصلية واحمللية، ووضع الشروط  األصلية واحمللية اليت متتلك

ومن املهم أق نالحظ أق هذه املتطلبات تنطبق على املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد  104املتفق عليها بصييييييييييييييورة متبادلة.
 راثية يف نفس الوقت.املوارد الو  الوراثية بغو النظر عن ما إذا كاق يتم إتاحة

 
ويتطلييب بروتوكول نيياغويييا، وفقييا للقييانوق احمللي، أق تتخييذ األطراف بعمل االعتبييار القوانمل العرفييية للمجتمعييات  -64

األصييييييييييييييلية واحمللية، والربوتوكوالت اعتمعية واإلجراءات فيما يتعلق باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية. وينبغي على 
تصيييييييييييال الوطنيمل، حيثما أمكن، أق يوفروا املعلومات عن إجراءات احلصيييييييييييول على املوافقة املسيييييييييييبقة عن علم أو نقاط اال

املشيييييييييياركة واملوافقة، حسييييييييييب االقتضيييييييييياء، للمجتمعات األصييييييييييلية واحمللية. وقد يكوق مطلوباً املزيد من التوجيهات لكيفية 
اعتمعات األصيييلية واحمللية. ويف حالة املعارف التقليدية املرتبطة احلصيييول على املوافقة املسيييبقة عن علم أو موافقة ومشييياركة 

باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، ميكن أق يكوق الكثري من هذه املعارف مشييييييييييييييرتكا بمل عدة  تمعات، وحتتاج التدابري 
 الوطنية لتوضيح كيف ميكن يف مثل هذه احلاالت احلصول على موافقة صاحلة متاما.
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من املعاهدة املتعلقة حبقون املزارعمل، تتضيييييييييييييمن حكماً بشيييييييييييييعق محاية املعارف  9در اإلشيييييييييييييارة إىل أق املادة وا -65
 اثية النباتية لألغذية والزراعة.التقليدية ذات الصلة باملوارد الور 

 

ارد تتعدد اإلجراءات إلشييييييراك السييييييكاق األصييييييليمل واعتمعات احمللية يف منح املعارف التقليدية بشييييييعق املو 
الوراثية احليوانية، كما يتّم وضييييييعها يف بلداق عديدة. وينبغي أق يشييييييرتك السييييييكاق األصييييييليوق واعتمعات 
احملليييية يف القرارات اليت تتعلق مبعيييارفهم التقلييييديييية املرتبطييية بييياملوارد الوراثيييية احليوانيييية، كميييا جييييب للتيييدابري 

 الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احملليةنافعها أق حترتم التنظيمية احمللية اخلاصيييييييييييييية باحلصييييييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييييييم م
والرتتيبات املؤسييييييييسييييييييية احملددة اليت تضييييييييعها هذه اعتمعات احمللية. ويف احلاالت حيث تتقاسييييييييم عدة  تمعات حملية 

ة املسيييبقة عن علم، ميكن املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية احليوانية، يف حمل أق  تمًعا واحًدا فقط منح املوافق
الربوتوكوالت البحث يف إقامة آلية لتقاسم املنافع تعين مجيع السكاق األصليمل واعتمعات احمللية ذات الصلة. كما أق 

مفيدة لدعم حفظ السييالالت املكيفة حملًيا يف املوقع، األمر الذي قد يكوق ضييروريًا يف بعو  البيولوجية الثقافية احمللية
 .للخطر وضماق توفرها يف املستقبل حفاظ على السالالت املعّرضةاحلاالت لل

 

تتعدد اإلجراءات إلشيييييراك السيييييكاق األصيييييليمل واعتمعات احمللية يف منح املعارف التقليدية بشيييييعق املوارد 
ية الوراثية النباتية، كما يتّم وضعها يف بلداق عديدة. وينبغي أق يشرتك السكاق األصليوق واعتمعات احملل

يف القرارات اليت تتعلق مبعارفهم التقليدية املرتبطة باملوارد الوراثية النباتية، كما جيب للتدابري التنظيمية احمللية اخلاصيييييييييييييية 
باحلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها أق حترتم الربوتوكوالت البيولوجية الثقافية احمللية والرتتيبات املؤسيييييسيييييية احملددة اليت 

تتقاسيييييييييييييم فيها عدة  تمعات حملية املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد  اليتتمعات احمللية. ويف احلاالت تضيييييييييييييعها هذه اع
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، يف حمل أق  تمًعا واحًدا فقط منح املوافقة املسيييييييييييييبقة عن علم، ميكن البحث يف إقامة 

 واعتمعات احمللية ذات الصيييلة، بالتماشيييي مع القوانمل الوطنية حبسيييب آلية لتقاسيييم املنافع تعين مجيع السيييكاق األصيييليمل
 .املقتضى

 
 التقاسم العادل والمنصف للمنافع -ارابعا 
 
 نطان التزامات تقاسم املنافع (1)
 

ول على قد يكوق هناك العديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت مجعها قبل تطبيق التدابري الوطنية للحص -66
املوارد وتقاسم منافعها، بكثري. وبالنسبة هلذه املوارد، فإق السؤال املطروح مل يعد ما إذا كاق ميكن احلصول عليها وحتت أية 
شروط مبا أق ذلك قد حدث بالفعل. وينبغي لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها أق تكوق واضحة فيما إذا كانت 

اشئة عن استخدامات جديدة أو االستخدام املستمر للموارد الوراثية، أو املعارف التقليدية املرتبطة تتطلب تقاسم املنافع الن
 ا اليت مت احلصول عليها قبل وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وكما ذكر أعاله، هناك نقاش دويل بشعق 

  النطان الزمين لربوتوكول ناغويا.
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السييييييييييييييالالت الشييييييييييييييائعة  معظمملوارد الوراثية احليوانية على نطان واسييييييييييييييع يف العامل، و لطاملا جرى تبادل ا
ومربو املاشيييية يف مناطق عديدة من العامل يف تنمية  حراسوقد سييياهم  االسيييتخدام هي من أصيييول خمتلطة.

أو جرى تطويرها يف هذه السييالالت، واليوم يعتمد اإلنتاج احليواين يف معظم األقاليم على موارد وراثية حيوانية نشييعت 
 وقد مّت دمج املوارد الوراثية احليوانية، على مّر األجيال، يف أعداد احليوانات احمللية. مكاق آخر.

وادر اإلشييييييييييارة إىل أنه ال توجد أمثلة عن أي ترتيبات لتقاسييييييييييم املنافع اخلاصيييييييييية باملوارد الوراثية احليوانية، أو املعارف 
 احلصيييييييييييول عليها قبل دخول بروتوكول ناغويا حّيز التنفيذ، أو قبل اعتماد التدابري الوطنية التقليدية املرتبطة  ا، اليت متّ 

اخلاصييييية باحلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها. وسييييييكوق من الصيييييعب جًدا، بل من املسيييييتحيل، تتّبع آثار صيييييغار 
 حيوانات املزرعة املستوردة سابًقا.

 

راثية النباتية لألغذية والزراعة على نطان واسيييييييييع عرب أحناء العامل، وقد على مر التاريخ، جرى تبادل املوارد الو 
بطريقة أو بعخرى يف التنوع الوراثي للمحاصييييييييل  املختلفةسييييييياهم العديد من اجلهات يف العديد من األماكن 

كنة أخرى، اليوم. ونتيجة لذلك، يعتمد جزء هام من اإلنتاج احلايل للمحاصيييييييييييييل على اسييييييييييييتخدام التنوع الوراثي من أم
 .وتتكل البلداق كلها إىل درجة معينة على التنوع الوراثي الذي نشع يف أمكنة أخرى

 
وقد ترغب احلكومات يف النظر بعناية إىل اآلثار املرتتبة على توسيع نطان تدابري احلصول على املوارد وتقاسم  -67

عليها سابقا أو املعارف التقليدية. ومبا أق معظم البلداق تستخدم منافعها إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول 
املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت نشعت يف بلداق أخرى، فإق تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت تغطي 

ما يتعلق بوضع مثل هذه املوارد،  برية يفاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت مت احلصول عليها سابقا، قد تؤدي إىل شكوك ك
 غذية والزراعة للبحوث والتطوير.واألهم من ذلك، قد تثبط بشدة املستخدممل احملتململ عن استخدام هذه املوارد الوراثية لأل

 
 العدل واإلنصاف (2)
 
املكّونات الرئيسية لتدابري يشّكل التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية أحد  -68

ويستلزم الربوتوكول أق جيري  .وميكن أق تشمل املنافع الفوائد النقدية وغري النقدية احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.
 تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الوراثية وكذلك التطبيقات الالحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة ومتساوية مع
الطرف الذي يقّدم هذه املوارد ويكوق بلد منشع هذه املوارد، أو الطرف الذي يكتسب املوارد الوراثية مبقتضى اتفاقية التنوع 

وينبغي أق يكوق التقاسم هذا على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة. وقد تنطوي املفاوضات الثنائية  105البيولوجي.
عليها بصورة متبادلة بالنسبة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، على تكاليف معامالت على أساس كل حالة للشروط املتفق 

ها يف االعتماد على و املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومستخدم وعالية وبالتايل لن تكوق عملية. ولذا، قد يرغب مزود
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ت و/أو املعايري املوضوعة لقطاعهم أو قطاعهم شروط تعاقدية منوذجية ومدونات سلوك ومبادئ توجيهية وأفضل املمارسا
الفرعي. وتشمل املنافع املشرتكة حتت النظام املتعدد األطراف التابع للمعاهدة: تبادل املعلومات، واحلصول على التكنولوجيا 

ويتم حتديد بعو هذه  106ونقلها، وبناء القدرات وتقاسم املنافع الناشئة عن تسويق املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
 حد لنقل املواد التابع للمعاهدة.الفوائد يف االتفان املو 

 

يشيييييّكل التقاسيييييم العادل واملنصيييييف للمنافع الناشيييييئة عن اسيييييتخدام املوارد الوراثية أحد املكّونات الرئيسيييييية 
 قدية.منافع نقدية وغري ن ،وقد تشمل هذه املنافع لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

وأنواع خمتلفة من العقود  احليوانيةممارسييييييييييييييات قائمة لتبادل املوارد الوراثية  هناكويف ما يتعلق بقطاع الثروة احليوانية، 
اخلاصة وبنود موّحدة يستخدمها القطاع الفرعي. وقد تعخذ التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف 

  ال التبادل التجارياالعتبار هذه املمارسات يف  

 
 املستفيدوق (3)
 
قد يكوق حتديد املستفيد أو املستفيدين الصحيحمل أمرًا صعبًا بشكل خاص يف حالة املوارد الوراثية لألغذية  -69

احليوانية، والزراعة. وتكوق عادة عملية االبتكار للعديد من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وخاصة للموارد الوراثية النباتية و 
تدرجيية بطبيعتها وعلى أساس املسامهات اليت قدمها أشخاص عديدين خمتلفمل من أماكن خمتلفة يف أوقات خمتلفة من 

مراحل خمتلفة من عملية الزمن. وال يتم تطوير معظم املنتجات من مورد وراثي واحد، ولكن مبسامهة من موارد وراثية عدة يف 
 االبتكار.

 
ق تقاسم املنافع بطريقة عادلة ومنصفة، وتقاسم املنافع مع املستفيد الصحيح، حتديًا كبرياً ولذلك، قد يكو  -70

ملعظم القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املوارد الوراثية املائية واحلرجية، حيث تلعب 
مسامهة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة  ا يف املنتج تكنولوجيات الرتبية دورا متزايد األمهية. واعتمادا على مدى 

النهائي، قد يصبح من الصعب حتديد التقاسم العادل واملنصف للمنافع مع خمتلف البلداق واعتمعات األصلية واحمللية 
للموارد الوراثية لألغذية  اليت سامهت يف موارد وراثية و/أو معارف تقليدية. وحيث يكوق من الصعب حتديد بلد املنشع

يف والزراعة، قد تنشع مسعلة ما إذا كاق ميكن اعتبار عدة بلداق كبلداق منشع ملورد وراثي قد اكتسب خصائصه املميزة 
 احمليط الطبيعي هلذه البلداق.

 
من املوارد الوراثية وميكن النظر يف خيارات خمتلفة الستيعا  الطبيعة التدرجيية لعملية االبتكار النموذجية لكثري  -71

لألغذية والزراعة. وقد تكوق هناك طروف يكوق فيها املزودوق واملستخدموق يف موقف أفضل لتقاسم املنافع فيما بينهم. 
وبدال من ذلك، ميكن على سبيل املثال، فصل املنافع عن املزودين الفرديمل أو عمليات احلصول الفردية، واميعها يف 
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تعاونية أخرى وتوزيعها متاشيا مع السياسات املتفق عليها ومعايري الصرف. وميكن نافع أو ترتيبات صندون وطين لتقاسم امل
النظر يف هذا اخليار، على وجه اخلصوص، لتوزيع املنافع بمل املستفيدين املختلفمل على املستوى الوطين )على سبيل املثال، 

ترغب احلكومات، حيثما تنشع املوارد الوراثية يف بلداق خمتلفة، يف النظر  الدولة وخمتلف اعتمعات األصلية واحمللية(. ولكن، قد
 املعنية يف مناذج تقاسم املنافع، مبا يف ذلك استخدام حلول متعددة األطراف. يف كيفية عكس مصاحل ووجهات نظر البلداق

 

ى مسييييييييييييييامهات العديد من إق العمليات لتطوير املوارد الوراثية احليوانية تدرجيية يف طبيعتها، وتسييييييييييييييتند عل
الوراثية احليوانية  للموارداألشييييييييييييخاص يف بلداق خمتلفة ويف فرتات زمنية خمتلفة. وهي تعين تباداًل مسييييييييييييتمرًا 

 املفيدة للمزارعمل/مرحّل احليوانات يف كل خطوة من عملية الرتبية.

ات اإلنتاجية العالية، دوق أي قيود، يف كافة كما أق عوملة تربية احليوانات عّززت من توافر املوارد الوراثية احليوانية ذ
أحناء العامل، وعلى أسيياس ااري. وقد دعم هذا األمر التعزيز السييريع لإلنتاج احليواين يف البلداق النامية وحسيّين من 

 .األمن الغذائي

ا حاجة  نة للمزارعمل عل للحصييييولولكن هناك أيضييييً ى نطان صييييغري، وتوافرها املتزايد على املوارد الوراثية املكّيفة واحملسييييّ
نة من  وإمكانية احلصيييييول عليها. وعلى املسيييييتويات الوطنية، قد تتعلق آليات تقاسيييييم املنافع برّد أرصيييييدة التكاثر احملسيييييّ
برامج االنتقاء، يف وضييع صييحي جيد، إىل مالكيها األصييليمل. أّما على املسييتوى العاملي، فيمكن تيسييري تقاسييم املنافع 

 اسرتاتيجية التمويل لتنفيذ خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية.من قبل  من خالل مشاريع مدعومة

 
 الفوائد النقدية وغري النقدية (4)
 

وغالباً ما تعتمد شروط وأحكام تقاسم املنافع النقدية وغري النقدية على خصوصيات وخصائص للقطاع الفرعي،  -72
وما إىل ذلك. ومع ذلك، فإق احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة سيستفيد واألنواع، واالستخدام احملدد املقصود، 
( من املعاهدة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وقد ترغب احلكومات يف 1)13دائماً يف حد ذاته كما نصت املادة 

على املوارد. وقد يكوق التبادل املتبادل للموارد الوراثية  النظر يف كيفية معاجلة أشكال االستخدام اليت تقيد احلصول الالحق
لألغذية والزراعة خيارا قد ترغب احلكومات يف النظر فيه، مبا أنه سيسمح باحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 كبرية لكال اجلانبمل.دوق احلاجة إىل التفاوض على تقاسم املنافع النقدية، ولكنه سيوفر على الرغم من ذلك فوائد  
 

ونظرا إىل أمهية املنافع غري النقدية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مثل بيانات التوصيف، ونتائج البحوث، وبناء  -73
ذات القدرات، ونقل التكنولوجيا، قد حتدد تدابري احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املنافع غري النقدية اليت تعترب 

أمهية خاصة بالنسبة إىل قطاع األغذية والزراعة. ويسرد بروتوكول ناغويا البحوث املوجهة حنو حتقيق األمن الغذائي، مع 
األخذ باالستخدامات احمللية للموارد الوراثية يف البلداق اليت توفّر املوارد الوراثية، فضاًل عن الفوائد اليت تنعكس على أمن 

 107ايا حمتملة غري نقدية.الغذاء وسبل العيف كمز 
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يف حمل أّق الرتتيبات اخلاصييييية باحلصيييييول على املوارد وتقاسيييييم منافعها قد تسيييييتوجب أحيانًا تقاسيييييم املنافع 
النقدية عند توفرها، قد تنظر بعو البلداق يف فرص تقاسييييييييييييييم املنافع غري النقدية على اعتبار أّق الفرتات 

ويعّد تقاسيييييم البيانات  وراثية احلرجية وتوليد املنافع قد تكوق طويلة للغاية.الزمنية الفاصيييييلة بمل احلصيييييول على املوارد ال
وقييد ترغييب البلييداق يف النظر يف اإلعفيياءات النييامجيية عن  إحييدى الطرن املتيياحيية لتوفري القيميية يف الكثري من احليياالت.
 .تقاسم املنافع لتشجيع العمل يف  ال أنواع األشجار املهددة

 
 من خالل الشراكاتتقاسم املنافع  (5)
 
مبا أق التبادل الدويل للمواد الوراثية هو ممارسة طويلة األجل يف قطاع األغذية والزراعة، فإق العديد من أصحا   -74

املصلحة يعتمد عليه، وقد متت هيكلة املمارسات التجارية وكذلك شراكات التعاوق العلمية وفقا لذلك. ويرتابط خمتلف 
ديروق ويستخدموق املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وغالبًا ما يتم تبادل املوارد الوراثية لألغذية أصحا  املصلحة الذين ي

والزراعة يف إطار تعاونيات وثيقة وشراكات مع العديد من أصحا  املصلحة الذين يعملوق كوسطاء يف سلسلة القيمة، 
ة والزراعة أو مستخدميها النهائيمل. وإلدارة تقاسم املنافع الناشئة أي أهنم ليسوا املزودين األصليمل للموارد الوراثية لألغذي

عن استخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة  ا، قد تسمح تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها برتتيبات 
نظر امثل هذه االتفاقات اإلطارية )لتقاسم املنافع تكوق جزءا من اتفاقات شراكات حبوث على نطان أوسع. وقد تغطي 

(  موعة واسعة من املوارد الوراثية. وخالفا لذلك، قد ترغب احلكومات يف النظر يف تنظيم تبادل 62 - 61أعاله الفقرتمل 
 راثية لألغذية والزراعة احمللية.املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت ميكنها أق تؤثر سلبا على تنوع املوارد الو 

 

سيييييياهم يف ييف ما خيّص املوارد الوراثية احليوانية، يّتسييييييم تقاسييييييم نتائج البحوث بعمهية حانة ال سيييييييما أنه 
توليد املعارف العامة بشييييعق املوارد الوراثية احليوانية. كما أق معظم منتجات املعرفة والبيانات الناشييييئة عنها 

النقدية اليت ميكن تقانها يف اتفاقات التعاوق  متاحة  انًا. وقد تشيييييمل األشيييييكال األخرى من املنافع غري
توفري املعلومات بشعق القيمة املقدرة ملخزونات الرتبية اليت مّت بيعها، واملتطلبات املتصلة بظروف اإلدارة واملمارسات يف 

ونقل التكنولوجيا  ال تربية احليوانات. وقد تتضمن أيًضا املنافع غري النقدية تنمية القدرات، وتوفري خدمات اإلرشاد 
 والتعاوق يف وضع برامج صوق املوارد يف املوقع وخارج املوقع.

ويف قطاع املوارد الوراثية احليوانية، أُنشييييييييييييييئ عدد من التجّمعات العاملية لتعزيز البحوث وتبادل املعارف يف  ال املوارد 
الدويل لتسلسل اجلينوم يف املاعز، وامع البحوث  لتسلسل اجلينوم يف اخلنازير، والتجّمع التجمعالوراثية احليوانية، مثل 

 الدولية لصحة احليواق، والشبكات مثل شبكة بنك اجلينات األوروحل للموارد الوراثية احليوانية.
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يف حال اعتربت التدابري اخلاصة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها أّق اار  حتديد املصدر هي ضمن 
إتاحة  ا أق تشيييييمل مع ذلك هذا الشيييييكل احملدد من البحث والتطوير من خاللفئة  االسيييييتخدام ، ميكنه

إمكانية إبرام اتفاقات إطارية ايز احلصييييييييييييييول على  موعة من املوارد الوراثية احلرجية واسييييييييييييييتخدامها هلذا النوع من 
 .التجار  ومعاجلة مسعلة تقاسم املنافع بالنسبة إىل مجيع الشركاء الذين يسامهوق يف التجار 

 

بوسع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تشجيع أصحا  املصلحة على تناول مسائل احلصول 
، مبا يف ذلك من خالل اسيييييييييييتخدام االتفان ومالئماً على املوارد وتقاسيييييييييييم منافعها حيثما كاق ذلك ممكناً 

عها، يف سيييييييييييييان اتفاقيات املوحد لنقل املواد أو االتفاقات األخرى للحصييييييييييييول على املوارد وتقاسييييييييييييم مناف
الشيييييييراكة العلمية. وقد تؤدي اتفاقات الشيييييييراكة إىل االسيييييييتغناء عن إصيييييييدار الرتاخيص الفردية للحصيييييييول على املوارد 
وتقاسم منافعها لكل حالة على حدة، وتشجع يف الوقت نفسه األنشطة املشرتكة يف  ال البحوث اليت تتخطى  رد 

  لألغذية والزراعةتبادل املوارد الوراثية النباتية 

 

بوسع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها تشجيع أصحا  املصلحة على تناول مسائل احلصول 
ضمن العلمية و ات ، كجزء من اتفاقات الشراكومالئماً على املوارد وتقاسم منافعها حيثما كاق ذلك ممكناً 

أق  الشييييييييييييييبكات التعاونية غري الرنية ال مفاده كاق هناك جدو  الشييييييييييييييبكات الرنية وغري الرنية القائمة.
واملنظمات  ،تضيييييييييييم علماء يعملوق مع الوكاالت احلكوميةاليت أحناء العامل، خمتلف ملكافحة البيولوجية يف مارسيييييييييييي امل

األنسيييييييييب ملسييييييييياعدة هي ، وغري ذلكاجلامعات، والصيييييييييناعات، و البحوث الزراعية الدولية، مراكز احلكومية الدولية، و 
 108. اتالالفقاريمن تبادل احلر املتعدد األطراف لعوامل املكافحة البيولوجية على الملكافحة البيولوجية اممارسييييييييييييييي 

تقاسيييم املنافع غري أق اعل صيييعوبة العمل مع الكائنات احلية الدقيقة والالفقاريات واملهارات اخلاصييية املطلوبة ميكن لو 
 .مهماً للغايةالنقدية، مبا يف ذلك بناء القدرات، 

 
 آلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع (6)
 

وافق األطراف يف بروتوكول ناغويا على عملية للنظر يف احلاجة إىل آلية عاملية لتقاسم املنافع متعددة األطراف قد  -75
 109تكوق ذات صلة بتقاسم منافع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وللنظر يف طرائق هلا.

  

                                        
108  nvertebrate biological control genetic resources Best practices for the use and exchange of i. Mason, P.G., et al. 2018

3-9810-017-. Biocontrol, 63: 151, DOI: 10.1007/s10526relevant for food and agriculture. 
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 تثال والرصدالم -خامساا 
 

هناك أنواع خمتلفة من تدابري االمتثال يف  ال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا يف ذلك: امتثال البلداق  -76
بصك دويل، مثل املعاهدة أو بروتوكول ناغويا؛ امتثال املستخدممل باملوافقة املسبقة عن علم والشروط املتفق عليها بصورة 

للتشريعات احمللية للبلد املزود. وفيما يتعلق بالنوع الثالث من االمتثال، يتطلب الربوتوكول من كل طرف متبادلة؛ واالمتثال 
اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية أو السياسية الالزمة والفعالة واملتناسبة لضماق الوصول إىل استخدام املوارد الوراثية ضمن 

عن علم وأق حتدد الشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، وفقًا للمتطلبات التشريعية أو والية البلد وفقًا للموافقة املسبقة 
التنظيمية احمللية اليت يضعها الطرف اآلخر يف ما يتعّلق باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها. كما تتخذ األطراف يف 

الستخدام يف البلد والتعاوق يف حاالت االنتهاكات الربوتوكول التدابري الالزمة ملواجهة حاالت عدم االمتثال مع تدابري ا
االقتضاء، لرصد وتعزيز الشفافية بشعق  ولدعم االمتثال، تتخذ األطراف املتعاقدة أيضًا تدابري، حسب  110املزعومة.

تاح احلصول . وادر اإلشارة إىل أنه مبوجب املعاهدة، ي111استخدام املوارد الوراثية، مبا يف ذلك تعيمل نقطة تفتيف أو أكثر
 112على املادة بسرعة وبدوق احلاجة إىل تتبع كل  موعة فردية على حدة.

 

أحياناً، من شييييييعق املنشييييييع غري املعروف للموارد الوراثية احليوانية يف اعموعات األقدم أو بنوك اجلينات، أو 
 ل املستخدم.القطعاق، أق يطرح صعوبات يف حتديد بلداق املنشع خالل عمليات التحقق من امتثا يف

 
قد تشكل تدابري االمتثال حتديات لقطاع األغذية والزراعة إذا مل تكن حالة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها  -77

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة املسيييييييييييتخدمة يف الرتبية معروفة للمسيييييييييييتخدممل. وقد ترغب احلكومات يف النظر يف حلول 
يف ذلك من خالل دعم تطوير وضييييييع املعايري دوق القطاعية باالسييييييتناد إىل أفضييييييل املمارسييييييات متميزة هلذه املشييييييكلة، مبا 

  احلالية، مثل إعفاء املربمل، أو إجياد حلول متعددة األطراف.

                                        
 من بروتوكول ناغويا. 16و 15املادتاق   110
 ن بروتوكول ناغويا.م 17املادة   111
 ) ( من املعاهدة. 3-12املادة   112
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 الملحق

 نسخة منقحة -السمات المميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

يلي  ما لزراعة اليت تستدعي حلواًل مميزة للحصول عليها وتقاسم منافعها يفتُعرض السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية وا
ضمن سبع  موعات. واهلدف من ذلك إطهار التوازق بمل مجيع القطاعات الفرعية لألغذية والزراعة. وال تنطبق كل نة 

لقطاعات الفرعية نات خمتلفة. وباإلمكاق بالضرورة على مجيع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، لكن غالباً ما تكوق ملختلف ا
 التوسع أكثر يف بلورة السمات اخلاصة بكل قطاع فرعي.

 
وهذه السمات هي نات ممّيزة لكن ليست بالضرورة فريدة من نوعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة. فرغم 

املوارد الوراثية األخرى واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، إال أّق  إمكانية وجود بعو السمات املشرتكة املبّينة فيما يلي بمل
 التمازج اخلاص هلذه السمات معاً ميّيز املوارد الوراثية لألغذية والزراعة عن سواها من املوارد الوراثية.

 
ات الالفقاريمن امللقحات وتعرب  .الالفقارياتعوامل مكافحة من الالفقاريات تعترب املوارد الوراثية من  ،ولغرض هذا اجلدول

املوارد تعترب موارد وراثية مائية. وميكن معاجلة يف األغذية الالفقاريات املائية املستخدمة يف حمل أق موارد وراثية حيوانية. 
 الالفقاريات املستخدمة ألغراض أخرى ذات صلة بالزراعة يف عمل يف املستقبل.الوراثية من 
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ألــــــــــف: دور 
ــــــــــــــمــــــــــــــوارد  ال
الــــــــــوراثــــــــــيــــــــــة 
لـــــــــألغـــــــــذيـــــــــة 
والــزراعــــــة فــي 
 األمن الغذائي

زراعيييية جزء ال يتجزأ من املوارد الوراثييييية لألغييييذييييية وال 1-ألف
نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي، وهي تلعب دوراً أسييييييياسيييييييياً يف 
حتقيق األمن الغيييذائي والتنميييية املسيييييييييييييييتيييداميية لقطييياع األغييذييية 

 .والزراعة

+ + + + + + 

تشيييييييييييييييكل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املتصيييييييييييييييلة  2-ألف
يقة شيييييييبكة بالنباتات واحليوانات والالفقاريات والكائنات الدق

 .مرتابطة من التنوع الوراثي يف النظم اإليكولوجية الزراعية

+ + + + + + 
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دور  بـــــــــــــاء:
اإلدارة 
 البشرية

يرتبط وجود معظم املوارد الوراثيييية لألغيييذيييية والزراعييية  1-بييياء
ارتباطاً وثيقاً بالنشييييياط البشيييييري وميكن النظر إىل العديد منها 

عيييدلييية من جيييانيييب على أهنيييا أشيييييييييييييييكيييال من املوارد الوراثيييية امل
 .اإلنساق

 -(: أ) +/- + - +
(  :)-
/+ 

- 

تعتمد احملافظة على الكثري من املوارد الوراثية لألغذية  2-باء
والزراعة وتطورها على التدخل البشييييييييري املسييييييييتمر، ويشييييييييكل 
اسيييييييتخدامها املسيييييييتدام يف البحوث والتطوير واإلنتاج وسييييييييلة 

 .هامة لضماق صوهنا

+ - + + - - 

ادل جيم: التبــــ
والترابط على 
الـــمســــــــــــــتـــوى 

 الدولي

جرى تييارخيييياً تبييادل املوارد الوراثييية لألغييذييية والزراعيية  1-جيم
على مييييدى فرتات زمنييييية طويليييية وعلى نطييييان واسيييييييييييييييع عرب 
اعتمعييييات والبلييييداق املنيييياطق، وجزء هييييام من التنوع الوراثي 

 .املستخدم يف األغذية والزراعة اليوم هو من أصول غريبة

+ - + -/+ - + 

ويييية ترابط بمل البلييييداق فيمييييا يتعلق بيييياملوارد الوراثييييية  2-جيم
لألغيذيية والزراعية، فهي على حيد سيييييييييييييييواء تقيدم بعو املوارد 

 .الوراثية لألغذية والزراعة وتتلقى البعو اآلخر منها

+ + + + + + 

التبييييادل الييييدويل للموارد الوراثييييية لألغييييذييييية والزراعيييية  3-جيم
ع ومن املرجح أق تزداد أمهيته ضيييييروري لسيييييري عمل هذا القطا 

 .يف املستقبل

+ + + + + + 

دال: طــبــيــعــــــة 
عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة 

 البتكار

عادة ما تكوق عملية االبتكار اخلاصة باملوارد الوراثية  1-دال
لألغذية والزراعة تدرجيية الطابع ونتيجة مسيييييييييييييييامهات يقدمها 
العديد من األشيييييييييييييييخاص املختلفمل، مبا يف ذلك السيييييييييييييييكاق 

معييييات احمللييييية واملزارعوق والبيييياحثوق ومربو األصيييييييييييييييليوق واعت
 .النباتات، يف أماكن وأوقات خمتلفة

+ + + -/+ - - 

ال يّطور العيدييد من منتجيات املوارد الوراثيية لألغذية  2-دال
والزراعة من مورد وراثي مفرد، بل بفضيييل مسيييامهات من عدة 
موارد وراثيييية لألغيييذيييية والزراعييية يف مراحيييل خمتلفييية من عمليييية 

 .بتكاراال

0 - + -/+ - - 

ميكن أق تسيييييييييييييييتخدم بدورها معظم املنتجات املطورة  3-دال
باسيييييييييييتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ملواصيييييييييييلة البحث 
والتطوير، ما جيعل من الصعب رسم خط واضح بمل مقدمي 

 .املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ومتلقيها

0 + + + + + 

ن املنتجات الزراعية إىل السون بشكل يصل العديد م 4-دال
ميكن معه اسيييييييييييييتخدامها كموارد بيولوجية وكموارد وراثية على 

 .حد سواء

0 + + -/+ + + 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء: 
الــمــحــتــفــظــون 
بـــــــــالـــــــــمـــــــــوارد 
الــــــــــوراثــــــــــيــــــــــة 
لـــــــــألغـــــــــذيـــــــــة 
والـــــــــــــزراعـــــــــــــة 
 ومستخدموها

حتتفظ باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتسيييييييييييتخدمها  1-هاء
من أصيييحا  املصيييلحة. وهناك   موعة واسيييعة ومتنوعة جداً 

 موعيييات متميزة من مزودي ومسيييييييييييييييتخيييدمي املوارد الوراثيييية 
بالنسبة إىل خمتلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 

 .والزراعة
 

 (: +أ) +/- + - +
( + :) 

 -(: أ)
( + :) 
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هناك ترابط بمل أصيييييحا  املصيييييلحة املختلفمل الذين  2-هاء
 .اثية لألغذية والزراعةيديروق املوارد الور 

+ + 0 + - - 

 تفظ القطيياع اخليياص بقييدر كبري من املوارد الوراثييية  3-هيياء
 .لألغذية والزراعة

+ - 0 + - - 

ُ فظ قسييييييييييييييم هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  4-هاء
 .خارج موقعها الطبيعي وميكن احلصول عليها هناك

0 - + -/+ + - 

م هام من املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ُ فظ قسيييييييييييييي 5-هاء
يف موقعهيييييا الطبيعي ويف املزرعييييية ويف طروف مييييياليييييية وفنيييييية 

 .وقانونية خمتلفة

+ + + + + + 

واو: 
ممــــارســـــــــــــــات 
ـــادل الموارد  تب
الــــــــــوراثــــــــــيــــــــــة 
لـــــــــألغـــــــــذيـــــــــة 

 والزراعة

اري عملية تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  1-واو
عليها وبمل اعموعات املوجودة من  سيييان ممارسييات متعارف

 .مقدمي املوارد ومستخدميها

+ + + -/+ + + 

يف البحث والتطوير، حتدث عملية نقل واسيييعة للمواد  2-واو
الوراثية بمل خمتلف أصيييييحا  املصيييييلحة على امتداد سيييييلسيييييلة 

 .القيمة

+ - + + - - 

زاي: المنــــافع 
النــاشـــــــــــئــة عن 
اســـــــــــــتـــخــــــدام 
ــــــــــــــمــــــــــــــوارد  ال
الــــــــــوراثــــــــــيــــــــــة 
 لـــــــــألغـــــــــذيـــــــــة

 والزراعة

مع أق املنييافع اإلمجيالييية النيياشيييييييييييييييئيية عن املوارد الوراثيية  1-زاي
لألغيذيية والزراعية مرتفعية للغيايية، فمن الصيييييييييييييييعيب عنيد إجراء 
املبيادلية تقيدير املنيافع املتوقعية من كيل عينية من عينيات املوارد 

 .الوراثية لألغذية والزراعة

 +/-(: أ) + + + 0
( + :) 

 -(: أ)
( + :) 

اسييييييييتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة قد يدّر إق  2-زاي
 .أيضاً منافع غري نقدية هامة

+ + + + + + 

قد يؤدي اسيييييييييييييييتخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  3-زاي
إىل آثيييار خيييارجيييية تتجييياوز بكثري املقيييدم الفرد واملتلقي الفرد 

 .لتلك املوارد

+ + + + + + 

عمل الفنية الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية والموارد الوراثية الحرجية وفريق الخبراء سّلطت جماعات المالحظة: 
المعني بالكائنات الحية الدقيقة والالفقاريات، عند اسـتعراض السـمات المميزة، الضـوء على السـمات ذات الصـلة بشـكل خاّ )معّلمة في 

[( بقطاعاتها الفرعية. وأما الســـــمات التي -ئد ]+[( أو أقل )دون( صـــــلة )معّلمة في الجدول أعاله بعالمة ناقص ]الجدول أعاله بعالمة زا
عمل ذات صــــلة بشــــكل  جماعة[. في حين أن الســــمات المميزة التي تعتبرها 0تعتبر محايدة بالنســــبة إلى قطاع فرعي فهي معلمة بصــــفر ]

عات( فرعية أخرى، فهي معلمة في الجدول بعالمة زائد اأقل )دون( صـــــــــــلة بمجموعة )جمخاّ بمجموعة فرعية من قطاعها الفرعي أو 
 +[./-وناقص ]


