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 مقدمة -أولً 

إمكان "إلى تشدددددد يع من مقاصددددددد ألداف التنمية المسددددددتدامة  6-15و 5-2 انمقصددددددداليهدف  -1
وما يتصدددددل بها من معارف تقليدية  الوراثيةلى المنافع الناشدددددئة عن اسدددددتردا  الموارد عصدددددول حال

 ".وتقاسمها بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليًا

في دورتها العادية الثامنة ( الهيئة)سددددتعرض ليئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة سددددتو -2
 تطلبوفي دورتها األخيرة،  1.بشدددأن الحصدددول على الموارد وتقاسدددم منافعهاعشدددرة المقبلة عملها 

م موعات العمل الحكومية الدولية الفنية المعنية من جانب السددددددتعراض يعدّ لأن أمينها من الهيئة 
  :(م موعات العمل)بالموارد الوراثية الحيوانية والمائية والحرجية والنباتية 

 
اعة لعمل الهيئة في م ال الحصددول على الموارد الوراثية لألغذية والزر ااسددتعرا ددً  (1)

 وتقاسم منافعها؛ 

ذات الصددددلة خرى األصددددكوك دولية التفاقات وبموجب االالتطورات إلى عامة  لمحة (2)
  الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛ب

لك التشدددريعية واردارية والسدددياسددداتية، بما في ذلنُهج لحتى الوقت الحا دددر  امسدددحً  (3)
أفضدددل الممارسدددات، الراصدددة بالحصدددول على الموارد وتقاسدددم منافعها في مرتل  

لمرتبطة القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والمعارف التقليدية ا
رض ية، بغالشددعوا األصددلية والم تمعات المحلالتي تمتلكها بهذا النوع من الموارد 

يات  دددافة إلى التحدباروالدروس المسدددترلصدددة من تنفيذلا،  النموذجيةالنُهج تحديد 
  والحلول الممكنة؛

الحصددددول على الموارد وتقاسددددم بشددددأن ريارات عمل الهيئة في المسددددتقبل ل اقترحً مو (4)
 2.منافعها في مرتل  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

مشروع إلى استعراض  م موعة العملوتدعو تست يب لذه الوثيقة للطلبات الواردة أعاله و -3
التي تسددددتوعب السددددمات المميزة  على الموارد وتقاسددددم منافعها القطرية للحصددددوللتدابير لمسدددد  ال

كما تسددددددعى لذه الوثيقة إلى  .3والمعارف التقليدية المرتبطة بهللموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
على الموارد وتقاسددم الحصددول بشددأن العمل يتعلق ب في ما م موعة العملالحصددول على توجيهات 
التقديمات التي وردت في الرد على طلب الهيئة تقديم مدخالت عن ترد و. منافعها في المسددددددتقبل

الحصدددددول على الموارد شدددددأن ب مدخالت األعضدددددا " بعنوانفي الوثيقة اله عالمسدددددائل المذكورة أ
  .4"الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها

 

                                        
  Report/19/17-CGRFAبالوثيقة للمرفق "واو"  1الملحق   1
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  19الفقرة   2
 Inf./3-GRqA-CGRFA/WG/1221الوثيقة   3
 13Inf.21//3-GRqA-CGRFA/WGالوثيقة   4
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 على المواردبشأن الحصول عمل الهيئة استعراض  -اثانيً 
 2020-2000: منافعهاوتقاسم 

لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة تاريخ طويل في معال ة الموارد الوراثية لألغذية  -4
 .عليها والتقاسددم العادل والمنصدد  للمنافع الناشددئة عن اسددتردامهاوالزراعة، بما في ذلك الحصددول 

التعهد الدولي بشددددأن " عمللرصددددد  1983منظمة في عا  الأنشددددألا م تمر  أنمنذ ، الهيئةامت قوقد 
للموارد  الحوكمة العالميةبدور رئيسي في  ،كثر من عقدينألو "الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

ية لألغذية والزراعة بات ية الن ماد 1993وفي عا  . الوراث ية التنوع البيولوجي"، وعقب اعت فاق ، "ات
، عن 2001في عا   ،أسددددددفرما  تعديل التعهد الدولي بشددددددأن الموارد الوراثية النباتية،الهيئة أطلقت 

، ولي (المعالدة الدولية)اعتماد المعالدة الدولية بشددددأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
وفي  .ا في ما يرص الحصدددددول على الموارد الوراثية وتقاسدددددم منافعهاأول صدددددك دولي ملز  قانونً 

حيز النفاذ قد دخلت ة المعالدة الدوليكانت ، عندما 2004الدورة العادية العاشدرة التي عقدت في عا  
لتشددددددمل جميع الموارد في لذه األثنا ،  نطاق واليتهابعدما جرى توسدددددديع ، الهيئةلتولا، أوصددددددت 
الحصدددددول على الموارد بشدددددأن بأن تسدددددالم المنظمة والهيئة في مزيد من العمل "الوراثية النباتية، 

سم منافعها حرصً  صة للقطاع الزراعي على المضي قدمً  اوتقا في ا بات اه م ازرة االحتياجات الرا
ومنذ ذلك الحين،  5".ألغذية والزراعةذات األلمية لمرتل  مكونات التنوع البيولوجي يتعلق ب ما

في على الموارد وتقاسددم منافعها  بالحصددول متعلقةي كل دورة من دوراتها مسددائل ف الهيئةعال ت 
 .لألغذية والزراعةموارد الوراثية اليرص  ما

ألمية النظر في مسددألة الحصددول على الموارد وتقاسددم على  2007في عا  الهيئة وافقت إذ و -5
دورتها نظرت الهيئة، في مكونات التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة كافةً، يتعلق ب في مامنافعها 

الموارد الوراثية لألغذية ، في ترتيبات وسياسات تتعلق بالحصول على 2009عا  في  ةالثانية عشر
علًما الهيئة خذت وأ .موارد الوراثية لألغذية والزراعةاليرص  في ما والزراعة وتقاسددددددم منافعها

في من وثائق الدراسات األساسية عن استردا  الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادلها بسلسلة 
والحرجية والميكروبية  ةمائيوالة والحيوانية الموارد الوراثية النباتيالتي تشددددمل المرتلفة  القطاعات

 أن توافق على نص القرار الذي يتناول المفاو دددددددات التي كانت جارية فيت وقرر 6،والالفقارية
على الموارد وتقاسدددددم لحصدددددول لذلك الوقت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بشدددددأن نظا  دولي 

الطابع الراص للتنوع البيولوجي على  ،االحقً المنظمة الذي اعتمده م تمر  ،القرارشدددددددد و. منافعها
المتمايز التعامل األخذ باالعتبار الزراعي ودعا م تمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى 

للموارد الوراثيددة، ومع الموارد الوراثيددة المرتلفددة مع القطدداعددات المرتلفددة أو القطدداعددات الفرعيددة 
ذ لذه األنشددددطة التي تُنفّ المرتلفة أو األغراض المرتلفة لألغذية والزراعة، ومع األنشددددطة المرتلفة 
 7.امن أجله

                                        
  REP/04/10-CGRFA.من الوثيقة 76الفقرة   5
األساسية رقم الدراسة  وثيقة؛ الغذائي والحصول على الموارد وتقاسم منافعهااألمن عن  42الدراسة األساسية رقم  وثيقة  6

اسدتردا  الموارد الوراثية للغابات عن  44الدراسدة األسداسدية رقم  وثيقة؛ اسدتردا  الموارد الوراثية الحيوانية وتبادلها عن 43
الدراسة األساسية رقم  وثيقة؛ لألحيا  المائية وتبادلهاارد الوراثية واستردا  المعن  45الدراسة األساسية رقم  وثيقة; وتبادلها

اسددددتردا  عوامل المكافحة عن  47الدراسددددة األسدددداسددددية رقم  وثيقة ؛وتبادلهااسددددتردا  الموارد الوراثية الميكروبية عن  46
 .البيولوجية وتبادلها

 .2009/18قرار م تمر المنظمة   7
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والتقاسدددددم العادل الوراثية بروتوكول ناغويا بشدددددأن الحصدددددول على الموارد عقب اعتماد و -6
في عا  ( بروتوكول ناغويا) التنوع البيولوجيالتفاقية والمنصدددد  للمنافع الناشددددئة عن اسددددتردامها 

معنية بالحصددول على الموارد الوراثية م قتة أنشددأت الهيئة م موعة عمل فنية مرصددصددة ، 2010
المرتلفة لقطاعات الفرعية لالسددددددمات المميزة  بتحديد هاوكلّفتلألغذية والزراعة وتقاسددددددم منافعها، 

ية لألغذية والزراعة التي تتطلب حلواًل  ا الم مو جرى تكلي و .ميزةتم للموارد الوراث عة أيضدددددددً
 تراعيساعدلا في اتراذ تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية تالبلدان وترشد خيارات و ع بمهمة 

 8.تلك السمات

 2013في عا  الهيئة ، شددرعت الم قتة م موعة العمل الفنية المرصددصددةاسددت ابة لتقرير و -7
 اوالزراعة كما حددتهسدددددمات المميزة للموارد الوراثية لألغذية تفسددددديرية لل مالحظاتفي و دددددع 

الهيئة اسددددتبدال م موعة العمل وبار ددددافة إلى ذلك، قررت  9.م موعة العمل الفنية المرصددددصددددة
بفريق الربرا  الفنيين والقانونيين المعني بالحصول على الموارد وتقاسم الم قتة الفنية المرصصة 

 اتبالتشددداور مع م موعليقو ،  ،إقليميتأل  من ممثلين اثنين من كل ولو ، (فريق الربرا )منافعها 
مرتل  لعناصدددددر لتيسدددددير التنفيذ المحلي للحصدددددول على الموارد وتقاسدددددم منافعها بإعداد  ،العمل

العناصددر الراصددة بالحصددول على الموارد )القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
 10.(وتقاسم منافعها

في األجزا  ذات الصدددددلة من اجتماعات م موعات  شدددددارك فريق الربرا ، 2014في عا  و -8
 المسددترلصددة من كّل قطاع فرعيس االعتبار الدروفي  اخذً آو .العمل وسددالم بمدخالت لمناقشدداتها

والدراسددات والتقارير والمدخالت األخرى التي أُعدت تقديمات األعضددا  والمراقبين ومسددتفيدًا من 
أعدّ فريق الربرا   11أصدددددحاا المصدددددلحة،متعدد الربرا  البما في ذلك نتائج حوار  ،2009منذ عا  

و ع وتنفيذ تدابير الحصول " مع ارشارة إلى أنعناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها، 
عناصدددر الحصدددول على تطوير إلى كما األمر بالنسدددبة  جار  عمل لو على الموارد وتقاسدددم منافعها 
 بعناصددر الحصددولّب كل من الهيئة والم تمر رح ،2015وفي عا   12".الموارد وتقاسددم منافعها لذه
بروتوكول ناغويا في ما يتعلق وعمل الهيئة بين تكامل ال"وأشددارا إلى  على الموارد وتقاسددم منافعها

البلدان إلى النظر فيها واستردامها حسب  يا، ودع"بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها
 13.االقتضا 

بالتعاون مع فريق الربرا  المعني التابعة لها، من م موعات العمل ا أيضدددددددً الهيئة طلبت و -9
للحصدددول على الموارد وتقاسدددم منافعها  و دددع عناصدددر ،بالحصدددول على الموارد وتقاسدددم منافعها

 م موعة العمل، بما في ذلك م موعاتال، نظرت 2016وفي عا  . خاصدددددددة بالقطاعات الفرعية
 يتفصيلارعداد ال، في المرصصة المعنية بالموارد الوراثية المائية لألغذية والزراعة المنشأة حديثًا

 14.ةالفرعي اتا بالقطاعراصة تحديدً ال لحصول على الموارد وتقاسم منافعهاا عناصرل

المعني بالحصددددددول على ربرا  ال، اسددددددت ابة لتقارير فريق الهيئة، وافقت 2017في عا  و -10
تبيّن، تقريرية مالحظات تفسدديرية غير "، على إصدددار وم موعات العملالموارد وتقاسددم منافعها 

في سددددياق عناصددددر الحصددددول على الموارد وتقاسددددم منافعها، السددددمات المميّ زة للقطاعات الفرعية 

                                        
 .Report/11/13-CGRFAالوثيقة ب "1 –المرفق "دال   8
 .Inf.10-CGRFA/15/15 الوثيقةنظر ا  9

 .Report/13/14-CGRFAمن الوثيقة  40الفقرة   10
rent urC –enetic Resources for Food and Agriculture Sharing for G-Access and Benefit 59الدراسددة األسدداسددية رقم  وثيقة  11

Use and Exchange Practices, Commonalities, Differences and User Community Needs - Report from a Multi-Stakeholder 

Expert Dialogue. 
 .25عناصر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها، الفقرة   12
 .C 2015/REPمن الوثيقة  52؛ الفقرة GRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  22الفقرة   13
قة  19-17الفقرات   14 قة  28-25؛ الفقرات CGRFA-10/17/16من الوثي قة  26-32؛ الفقرات CGRFA-12/17/16من الوثي من الوثي

CGRFA-16/17/15 من الوثيقة  24-22؛ الفقراتCGRFA-16/17/18. 
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لعناصدددددر ل الاسدددددتكماة، المرتلفة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارسددددداتها المحدد
، الناجمة عن ذلكوكرطوة مبكرة في العملية  15".الراصددة بالحصددول على الموارد وتقاسددم منافعها

، واتفاقية التنوع البيولوجيالدولية المعالدة ، بالتعاون مع أمانتي 2018في عا  الهيئة أمانة عقدت 
 16،للموارد الوراثية لألغذية والزراعة حلقة عمل دولية حول الحصول على الموارد وتقاسم منافعها

سير تبادل المعلومات   يتفصيللإلعداد اللتوليد مررجات والربرات واآلرا ، وعلى وجه التحديد لتي
من بين  وحضددددددر حلقة العمل المفتوحة باا العضددددددوية، 17.التقريريةغير لمالحظات التفسدددددديرية ل

على  وفريق الربرا  المعني بددالحصددددددول، م موعددات العمددل التددابعددة للهيئددةممثلون عن آخرين، 
التمثيل اعتبارات سددددبعة خبرا  يسددددتوفون من م لفة  ةصددددغيرم موعة ، وهامنافع وتقاسددددمالموارد 
قة بارقليمي  لدقي نات ا كائ عة لل ية والزرا ية لألغذ بالموارد الوراث راصدددددددة  ية ال عات الفرع طا الق

لتفسددديرية، كي اروع المالحظات داد مشدددإععلى بعد  في ماا ل ال  جميعً  ، وقد تعاونوالالفقاريات 
 .هيئةتنظر فيها ال

ئة بت رحّ و -11 بالمالحظات التفسدددددديرية وطلبت2019في دورتها األخيرة، في عا  الهي من  ، 
عناصددددر الحصددددول على الموارد وتقاسددددم منافعها مع المالحظات في المسددددتقبل تعّمم المنظمة أن 

مع عناصدددر الحصدددول على الموارد وتقاسدددم منافعها   رى نشدددرف 18.التفسددديرية بصددديغتها النهائية
ية عا   التفسدددددديريةالمالحظات  متاحة على ارنترنت ب ميع لغات األمم اآلن ولي  ،2019في نها

للتدابير المتصددلة بالحصددول على  الوقت الحا ددرحتى إجرا  مسدد  ا أيضددً الهيئة وطلبت  19.المتحدة
 ةاحمتلذا المسددد  مسدددودة ، والمرتلفة للموارد الوراثيةالموارد وتقاسدددم منافعها للقطاعات الفرعية 

 .الرابع من لذه الوثيقةلها في القسم يرد تلريص و 20م موعة العملل
 

 التفاقات والصكوك الدولية األخرىإطار في الحديثة العهد التطورات  -اثالثً 

صدددكوك في إطار ها وتقاسدددم منافععلى الموارد ي ري تناول المسدددائل المتعلقة بالحصدددول  -12
، الملحق بهددا بمددا في ذلددك اتفدداقيددة التنوع البيولوجي وبروتوكول ندداغويددا ،ومحددافددل مرتلفددة دوليددة

عالمية، والمنظمة  حة ال قانون البحار، ومنظمة الصدددددد ية األمم المتحدة ل فاق ية، وات لدول والمعالدة ا
  .العالمية للملكية الفكرية

 الحصول على الموارد الوراثيةوبروتوكول ناغويا بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي 
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

تتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرف متعاقد فيها اتراذ تدابير تشدددددريعية أو إدارية  -13
نتائج البحث والتطوير والمنافع الناشددددئة عن  تشدددداطرية، حسددددبما لو مناسددددب، بهدف اتأو سددددياسدددد
الت اري واالسددتردامات األخرى للموارد الوراثية مع األطراف المتعاقدة التي توفر لذه االسددتردا  

في حال و 22،المسدددتنيرةا بالموافقة المسدددبقة يكون الحصدددول على الموارد الوراثية رلنً و 21.الموارد
وتشددمل المنافع  23.ا لشددروط متفق عليها بصددورة متبادلةيكون الحصددول على الموارد، وفقً  منحها،

الحصول على التكنولوجيا التي تسترد  الموارد الوراثية : ا ما يليالمحتملة التي ينبغي تقاسمها أيضً 
المشاركة في أنشطة بحوث التكنولوجيا البيولوجية التي تستند إلى الموارد وونقل لذه التكنولوجيا؛ 

                                        
 .1Report Rev./17/16-CGRFA الوثيقة من 25الفقرة   15
16  enetic Resources for Food sharing for G-Benefit. Proceedings of the International Workshop on Access and 2018FAO.  

and Agriculture. Rome 
 3Inf./2.3/19/17-CGRFAالوثيقة   17
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  16الفقرة   18
19  different haring for s-Elements to facilitate domestic implementation of access and benefit. ABS Elements: 2019FAO.  

subsectors of genetic resources for food and agriculture – with explanatory notes. Rome . 
 .Inf.12/21/3-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   20
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 7-15المادة   21
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 5-15المادة   22
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 4-15المادة   23
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شددئة عن اسددتردا  التكنولوجيا البيولوجية الوراثية؛ واألولوية في الحصددول على النتائج والمنافع النا
 24.للموارد الوراثية

د وتقاسم منافعها رعلى المواتنفيذ أحكا  الحصول ينُّظم الذي بروتوكول ناغويا لو الصك و -14
ية  25.في اتفداقيدة التنوع البيولوجي ولو يشددددددمدل الموارد الوراثيدة، ومنهدا الموارد الوراثيدة لألغذ

ما بار دددددددافة إلى  26،من اتفاقية التنوع البيولوجي 15المادة التي تدخل  ددددددمن نطاق والزراعة، 
( 1: )ـددـددـددـددـددتعلّق بي في ماااللتزامات األساسية لألطراف فيه يحدد يتصل بها من معارف تقليدية، و

 تهاالحصول على الموارد الوراثية من أجل استردامها، أي ألغراض البحوث والتطوير على تركيب
المشددتقة تقاسددم المنافع ( 2)لى المعارف التقليدية المرتبطة بها؛ عو ،أو الكيميائية الحيوية/والوراثية 

( 3)؛ الالحق الالحقة والتسددددددويق الت اريالتطبيقات بار ددددددافة إلى ، االسددددددترداماتمثل لذه من 
منافعها التي للحصددددول على الموارد وتقاسددددم لتدابير المحلية لامتثال مسددددتردمي الموارد الوراثية و

تفق عليها مقدمو ياللتزامات التعاقدية التي لوفر الموارد الوراثية، ويالطرف المتعاقد الذي يترذلا 
 .الردمات والمستردمون

ألمن الغذائي، لبروتوكول ناغويا صددددددراحة، في ديباجته، بألمية الموارد الوراثية ينّوه و -15
مميزة،  التي تتطلّب حلواًل  هالبيولوجي الزراعي وسدددماته المميزة ومشددداكل وبالطابع الراص للتنوع

باال ماد كما ينّوه  بادل لعت لدان المت ها لب ية لألغذية  على بعض في مابعضدددددد بالموارد الوراث يتعلّق 
لتنمية لالعالم وأرجا  وألميتها لتحقيق األمن الغذائي في لهذه الموارد  طابع الراصبالوالزراعة، و

بروتوكول ناغويا ينّوه وفي لذا الشددأن،  .دامة للزراعة في سددياق الحدّ من الفقر وتغيّر المنا المسددت
 27. ديه كّل من المعالدة والهيئةيبالدور الرئيسي الذي 

األطراف، لدى و ددددع وتنفيذ أن تنظر ب التشددددغيليةفي أحكامه ويقضددددي بروتوكول ناغويا  -16
، في ألمية هابالحصددددددول على الموارد وتقاسددددددم منافع تشددددددريعاتها أو متطلباتها التنظيمية المتعلقة

وبار دددددددافة إلى ذلك،  28.ألمن الغذائيفي االموارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورلا الراص 
التنوع صددددون وتشدددد يع البحوث التي تسددددهم في رويج تهيئ الظروف لتيتوجب على األطراف أن 

طة ن النامية، بما في ذلك من خالل تدابير مبسدددّ البيولوجي واسدددتردامه المسدددتدا ، ال سددديما في البلدا
 قصدتغير حاالت بشأن الحصول ألغراض البحوث غير الت ارية، مع مراعاة الحاجة إلى معال ة 

 29.لذه البحوث

ا لالتفاقات الدولية األخرى في م ال الحصدددول على  واسدددعً م ااًل ناغويا يترك بروتوكول و -17
اتفاقات دولية أخرى ذات صلة، وتنفيذ ال يمنع األطراف فيه من و ع فهو  .الموارد وتقاسم المنافع

بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع، شريطة  ةتعلقالممترصصة الخرى األتفاقات االبما في ذلك 
وحيثما ينطبق  30.اموال تتعارض معهناغويا وبروتوكول التنوع البيولوجي أن تدعم ألداف اتفاقية 

ق بالحصدددول على الموارد وتقاسدددم المنافع ويتماشدددى مع ألداف اتفاقية صدددك دولي مترصدددص يتعل
ال يسددددددري على ناغويا ا، فإن بروتوكول موال يتعارض معهناغويا وبروتوكول التنوع البيولوجي 

تعلق بالمورد الوراثي المحدد في ما يالصك المترصص في الطرف المتعاقد أو األطراف المتعاقدة 
بها بروتوكول ينّوه الصدددكوك التي من و 31.لذا الصدددك وألغراضالمشدددمول بالصدددك المترصدددص 

 32.اتفاقية التنوع البيولوجيانسدد ا  مع بالمعالدة الدولية التي و ددعت  تهصددراحة في ديباجناغويا 

                                        
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 21، 20، 19، 16، 15المواد   24
 .بروتوكول ناغويامن  4-4المادة   25
 .بروتوكول ناغويامن  3المادة   26
 ، الديباجة.بروتوكول ناغويا  27
 )ج( من بروتوكول ناغويا. 8المادة   28
 )أ( من بروتوكول ناغويا. 8المادة   29
 من بروتوكول ناغويا. 2-4المادة   30
 من بروتوكول ناغويا. 4-4المادة   31
 من المعالدة الدولية. 1-1المادة   32
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ا ا دوليً ل صدددددكً بشدددددأن المعايير التي يمكن اسدددددتردامها لتحديد ما يشدددددكّ جاريةً المناقشدددددات ال تزال و
لالعتراف بمثل ممكنة تكون تي قد ، وما العملية الهاوتقاسم منافععلى الموارد  ا للحصولمترصصً 
 33.لذا الصك

لز  بروتوكول ناغويا أطرافه يُ بار دافة إلى لذا االنفتا  على الصدكوك الدولية األخرى، و -18
بموجب ذات الصدددددلة إيال  االعتبار الواجب للعمل ال اري ذي الصدددددلة أو الممارسدددددات بالمتعاقدة 

أللداف عمل وتلك الممارسددددات لذلك ا ومنظمات دولية معنية، شددددريطة دعمأخرى صددددكوك دولية 
يسددددددعى م تمر  اولذ 34.امتعارض معهالعد  شددددددريطة لذا البروتوكول والتنوع البيولوجي واتفاقية 

 ليةالمحافل الدووثيق مع التعاون ال األطراف بوصددددددفه اجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا إلى
 35.فيها متابعة التطوراتإلى ووالهيئة المعالدة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك 

 لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا

بشددددأن ، لي صددددك مترصددددص الهيئةرعاية بالتفاوض بشددددأنها  جرىالمعالدة الدولية، التي  -19
المتعدد  هايشمل نظامو 36.الموارد الوراثية النباتيةينطبق على لحصول على الموارد وتقاسم منافعها ا

الموارد الوراثية النباتية للمحاصدددديل المدرجة في األطراف للحصددددول على الموارد وتقاسددددم منافعها 
الموارد الوراثية النباتية الرا عة األطراف المتعاقدة الدول سيادتها، توفر ل تهاوفي ممارس. 1الملحق 
النظا  المتعدد األطراف للحصددددددول على م يضددددددو 37.ومراقبتها والموجودة في الم ال العا ردارتها 

منظمة منظومة ال ماعة االسدددتشدددارية للبحوث لدى " مودعةال"مواد الأيضدددا الموارد وتقاسدددم منافعها 
الرئاسدددي ال هاز ع اتفاقات مع وقّ تحتفظ بها م سدددسدددات دولية أخرى تُ التي مواد وال، الزراعية الدوليّة

النظا  المتعدد األطراف للحصددددددول على وفي إطار . اطوعً فراد األومواد يتيحها  ،عالدة الدوليةللم
ألغراض الصون واالستردا  في البحوث  الحصول على الموادتا  إمكانية الموارد وتقاسم منافعها تُ 

ألغراض االسدددتردامات الكيميائية  أاّل تشدددمل لذه ةطيوالتربية والتدريب في األغذية والزراعة، شدددر
الحصدددول ويكون  38.العلفية/أو غيرلا من االسدددتردامات الصدددناعية غير الغذائية/أو الصددديدالنية و/و

المزّود األولي تُلز   في االتفاق الموحد لنقل الموادبيّنة شروط م منافعها بموجبد وتقاسم رعلى الموا
 39.المستردمين الالحقينبار افة إلى والمستلم 

عا  و -20 ئاسددددددي ل، أطلق 2013في  لدةال هاز الر عدد  لمعا ظا  المت ية لتعزيز الن ية عمل لدول ا
م موعة عمل مرصدددددصدددددة مفتوحة إنشدددددا  ب األطراف للحصدددددول على الموارد وتقاسدددددم منافعها

المدفوعات والمسالمات القائمة ، بو ع تدابير لزيادة أخرى لة مسائلمن بين جم، فتكل  ، العضوية
 .المسدددتردمين في صدددندوق تقاسدددم المنافع بصدددورة مسدددتدامة يمكن توقعها في األجل الطويلعلى 

 االتفاق الموحد لنقل الموادتنقيحات على إدخال جملة أمور، في من بين ، ونظرت م موعة العمل
االعتمدداد وبمددا أن . النظددا  المتعدددد األطرافالتغييرات التي يمكن إدخددالهددا على تغطيددة كمددا في 

للنظا  المتعدد ل إحدى الح ج الرئيسددددددية الموارد الوراثية النباتية يمثّ ما يرص لبلدان في ل لالمتباد
على النحو  االعتماد المتبادل،لهذا حدثًا بالكامل ا مفي تعزيزه تقديرً لنظر اأسدددداس شددددمل ، األطراف

 40.االمنصوص عليه في دراسة أجريت م خرً 

عايير  من بين، العملت م موعة خالل فترة السددددددنتين األخيرة، نظرو -21 لة أمور، في م جم
توسدددددديع ال  تغطية النظا  المتعدد األطراف والتدابير الداعمة لتيسددددددير تنفيذ يوخيارات ممكنة لتكي

                                        
 /17INF//2CBD/SBIيمكن االطالع على الوثيقة   33
 من بروتوكول ناغويا. 3-4المادة   34
 .14/3BD/SBI/Cمن الوثيقة  40-33؛ الفقرات 7/3MOP/DEC/-CBD/NP؛ الوثيقة /5/2CBD/NP/MOP/DECالوثيقة   35
 من المعالدة الدولية.  3المادة   36
 من المعالدة الدولية. 2-11المادة   37
 أ من المعالدة الدولية. 3-11لمادة ا  38
 من المعالدة الدولية. 4-12المادة   39
 .bq533e.pdf-http://www.fao.org/3/a: الدراسة متاحة على  40

http://www.fao.org/3/a-bq533e.pdf
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على  المصدددددادقات: ت م موعة العمل في عملية ممكنة لمراجعة حالةونظر. تهنطاق تغطيالممكن ل
؛ (يغطيها النظا  المتعدد الطرافأي المحاصدددددديل واألعالف التي )الملحق األول للمعالدة الدولية 

سم  وتوفر المواد  من النظا   المنافع؛ومستوى الدخل القائم على المسترد  العائد إلى صندوق تقا
  .المتعدد األطراف وسبل الحصول عليها

التوصدددددل إلى  في دورته الثامنةللمعالدة الدولية  ال هاز الرئاسدددددي اسدددددتهدف، 2019في عا   -22
، ولو بند ما بر  قيد المفاو ددات النظا  المتعدد األطرافتعزيز عمل لتدابير حول توافق في اآلرا  
من التوصددل إلى توافق ال هاز الرئاسددي مفاو ددات مكثفة، لم يتمكن إجرا  ورغم . منذ سددت سددنوات

رات غير رسمية بين وشّ ع على عقد مشاو 41، 2/2019واعتمد القرار حول تعزيز النظا  في اآلرا  
 . األطراف المتعاقدة وال سيما مشاورات وطنية بين القطاعات وأصحاا المصلحة المعنيين

 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

اتها بالنسددبة اتفاق دولي يحدّد حقوق الدول ومسدد وليلي اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  -23
وصددددون  بعض األنشددددطة االقتصددددادية، وحماية البيئة،القيا  ب انظمً ممحيطات العالم،  هاسددددتردامال

 .الموارد الطبيعية البحريةوإدارة 

الوطنية، أي في أعالي ات دة في مناطق خارجة عن الواليوالموارد الوراثية البحرية الموجو -24
نطدداق اتفدداقيددة التنّوع البيولوجي وبروتوكول  ة عنخددارجدد"( المنطقددة)"أعمدداق البحددار في البحددار و

لكن في حالة العمليات واألنشدددطة التي ت ري  دددمن والية دولة أو تحت رقابتها، و .ناغويا التابع لها
سدددوا  ، العمليات واألنشدددطةلذه  تنطبق أحكا  لذين الصدددكين، بصدددرف النظر عن مكان ثهور آثار

مدى تغطية اتفاقية األمم غير أن  42.الواليةلذه د خارج حدو و ددددددمن والية الدولة الوطنية أكانت 
ما تزال الوطنية ات المتحدة لقانون البحار للموارد الوراثية البحرية في المناطق الرارجة عن الوالي

أعالي تتناول مو ددددددع جدل بفعل التفسدددددديرات المرتلفة لبعض أحكا  االتفاقية، بما في ذلك تلك التي 
 .العلمية والبحوث البحرية "المنطقة"البحار و

بناً  على عمل م موعة العمل غير الرسدددمية المفتوحة العضدددوية والمرصدددصدددة لدراسدددة و -25
الوطنية واستردامه على ات القضايا المتعلّقة بصون التنّوع البيولوجي البحري خارج مناطق الوالي

التفاوض بشددأن صددك  2015حزيران /قّررت ال معية العامة لألمم المتحدة في يونيو 43نحو مسددتدا ،
ا  ددمن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار يُعنى بصددون التنّوع البيولوجي البحري دولي ملز  قانونً 

، 2016آذار /وفي مارس .الوطنيـة واستردامه على نحو مستدا ات في المناطق الرارجـة عن الواليـ
على عملها  69/292،44امة لألمم المتحدة ال معية العبدأت الل نة التحضيرية، المنشأة بموجب قرار 

ا إلى ال معية العامة بشدددأن عناصدددر مشدددروع نص صدددك دولي ملز  قانونً جولرية تقديم توصددديات 
قانون البحار،  عن تقدمها  اتقريرً إلى ال معية العامة رفع على أن تبموجب اتفاقية األمم المتحدة ل

 .2017المحرز بحلول نهاية عا  

 72/249، قررت ال معية العامة لألمم المتحدة، في قرارلا 2017كانون األول  /في ديسمبرو -26
التنوع  صددددددونعقدددد م تمر حكومي دولي حول ، 2017 كدددانون األول /ديسددددددمبر 24 الم ر  45

تحت  46،الوطنيةات ي المناطق الواقعة خارج نطاق الواليواستردامه المستدا  فالبيولوجي البحري 
، يتناول الم تمر 72/249ا للقرار ووفقً . رعاية األمم المتحدة، للنظر في توصيات الل نة التحضيرية

في ال سدددديما واسددددتردامه على نحو مسددددتدا ،  التنوع البيولوجي البحريصددددون : الحكومي الدولي
الوراثيددة والموارد م تمعددة وبصددددددورة كليددة؛  الوطنيددة،ات المندداطق الواقعددة خددارج نطدداق الواليدد

                                        
 .2/2019القرار   41
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي( ا) 4المادة   42
43  https://www.un.org/depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm  
 .69/292القرار   44
 .72/249القرار   45
46  https://www.un.org/bbnj  
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أدوات اردارة القائمة على المناطق مثل وتدابير من  ؛البحرية، بما في ذلك مسددددددائل تقاسددددددم المنافع
يا  ؛التي تتضددددددّمن المنداطق المحميدة البحريدة وتقييم اآلثدار البيئيدة وبندا  القددرات ونقدل التكنولوج

، للمرة 2019 آا /سلم تمر الحكومي الدولي، في دورته الثالثة في أغسددددددطاوقد تفاوض . البحرية
 ".المسودة الصفر"و عه رئيس الم تمر بوصفه األولى، على نص 

الم تمر فيه ينظر أعد الرئيس مشددددددروع نص منق  التفاق في إطار اتفاقية قانون البحار لو -27
من مشددددددروع النص المنق  الموارد ( 13-7المواد )ال ز  الثدداني ويتندداول  47.الرابعددة تددهفي دور

آذار /مارس 11بتاريخ  74/543وبموجب القرار . مسددائل تقاسددم المنافعفي ذلك البحرية، بما لوراثية ا
ية  ، قررت ال معيدة العدامدة إرجدا  الددورة الرابعدة للم تمر2020 إلى أقرا موعدد ممكن تحددده ال مع
 .العامة

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الل نة الحكومية  2000للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في عا   العامةال معية أنشدددددددأت  -28
 48.(الفلكلور)الفنون الشعبية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية و

قانوني ت ري الل نة مفاو ددات قائمة على النصددوص لو ددع الصدديغة النهائية التفاق بشددأن صددك و
لحماية المعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية والموارد  ةدولي ةقانونيأو صددددددكوك دولي 

 .الوراثية

حال و -29 ها األربعين على أن يُ ية في دورت لدول ية ا قت الل نة الحكوم مة واف عا ية ال إلى ال مع
 مشددددروع صددددك قانوني دولي يتعلقه الرئيس لأعدّ نص  2019للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لعا  

وأوصدددت بت ديد  بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية
، 2019في دورتها الحادية والرمسددددددين في عا  و. 2021-2020لفترة السددددددنتين  ، أي الل نة،اواليته
الدولية واتفقت على والية الل نة الحكومية ال معية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية جددت 

إعداد صك بهدف إن از عملها تسريع ا لواليتها، وستواصل الل نة، وفقً . خطة العمل لفترة السنتين
 أو النواتجالمتعلق دون الحكم مسددددددبًقا على طبيعة الناتج  ،أو صددددددكوك قانونية دوليةقانوني دولي 

لموارد الوراثية والمعارف والفّعالة لتضددددددمن الحماية المتوازنة سددددددالمتعلقة بالملكية الفكرية التي 
 49.التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدية

 منظمة الصحة العالمية

منظمة الصددددددحة هيئة اتراذ القرار في ل، اعتمدت الدورة الرابعة والسددددددتون 2011في عا   -30
سم )العالمية  شي الوبائي إطار االستعداد لمواجهة حاالت "( جمعية الصحة العالميةالمعروفة با التف

 ."لى اللقاحات وتقاسددم المنافع األخرىعصددول حتبادل فيروسددات األنفلونزا والولمرض األنفلونزا 
 اوبائيً  هاتفشددددديمن الحماية متين ارطار إلى تحسدددددين االسدددددتعداد لمواجهة األنفلونزا وتلذا ويهدف 

النظا  العالمي لمراقبة ومواجهة األنفلونزا التابع لمنظمة الصددددحة العالمية، بهدف تمتين تحسددددين وب
 :من أجلنظا  عادل وشفاف ومنص  وفعّال، على أساس المساواة التوصل إلى 

بادل  (1)  تفش  يمكن أن ت دي إلى وفيروسدددددددات األنفلونزا األخرى التي  H5N1فيروس ت
  رنسان؛يصيب اوبائي 

 .وتقاسم المنافع األخرى اللقاحاتالحصول على و (2)

يمكن أن ت دي إلى فيروسددددات األنفلونزا التي  تبادلتنسدددديق منظمة الصددددحة العالمية  وتتولى -31
الشبكة العالمية من خالل شبكة دولية من مرتبرات الصحة العامة تسمى تفش  وبائي يصيب ارنسان 

حاالت التفشددددي الوبائي لمرض إطار االسددددتعداد لمواجهة "ويوفر . رصددددد األنفلونزا والتصدددددي لهال

                                        
 .A/CONF.232/2020/3الوثيقة   47
48  https://www.wipo.int/tk/en/igc/ 
 ./18/51WO/GAمن الوثيقة  226لفقرة ا  49

https://undocs.org/en/a/conf.232/2020/3
https://www.wipo.int/tk/en/igc/
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الشدددروط  "األنفلونزا وتبادل فيروسدددات األنفلونزا والحصدددول على اللقاحات وتقاسدددم المنافع األخرى
الشبكة إطار لى اللقاحات والمنافع األخرى  من عصول حتبادل فيروسات األنفلونزا واللرجعية الم

ومع كيانات خارج النظا  ( 1 لنقل المواداالتفاق الموحد )لترصدددددد األنفلونزا والتصددددددي لها العالمية 
 50(.2التفاق الموحد لنقل المواد ا)

األمانة دراسددة  ، وافق الم لس التنفيذي لمنظمة الصددحة العالمية على أن تعدّ 2016في عا  و -32
يل  قاسددددددم لتحل ناغويا على ت يذ بروتوكول  نات المكي  يمكن أن ي ثر تنف كائ التبعات ور دددددددة مال

بروتوكول ناغويا لأن ( 1: ")وكان االسدددتنتاج الرئيسدددي للدراسدددة لو .العامةلصدددحة على االمحتملة 
تشدددددمل لذه و( 2) على اسدددددت ابة الصدددددحة العامة لألمراض المعدية، بما في ذلك األنفلونزا؛تبعات 

وبار ددافة 51".مبادئ التقاسددم العادل والمنصدد  للمنافعبالصددحة العامة وبا قدمً دفع لل افرصددً التبعات 
 ر ددةللكائنات الممّ  ألمية التشددارك في الوقت المناسددب ،جملة أمورمن بين إلى ذلك، حدد التقرير، 

 تقاسم المنافع الناشئة عن استردامهاأن بالصحة العامة على الصعيد العالمي، وبحث كي  المتعلقة 
وفي  دددو  بد  نفاذ  ا ألسدددباا تتعلق بالصدددحة العامةوسددديكون على نحو متزايد مهمً كان وما يزال 

 .بروتوكول ناغوياوإنفاذ 

لمنظمة  لم لس التنفيذياالجتماع الرابع واألربعين بعد المائة لفي مباحثات ال في أعقااو -33
إطار االسددتعداد لمواجهة حاالت ن والثانية والسددبع جمعية الصددحة العالمية، تناولت الصددحة العالمية

. بروتوكول ناغوياواآلثار الصددددددحية العامة المترتبة على تنفيذ التفشددددددي الوبائي لمرض األنفلونزا 
( أ: )باآلتي، جملة أمورمن بين الصددددحة العالمية أن يقو ،  العا  لمنظمةوطلبت ال معية من المدير 

من الشددركا  والم سددسددات ذات  اوغيرل رصددد األنفلونزا والتصدددي لهاالشددبكة العالمية لالعمل مع 
 ن من فهمتقاسم فيروس األنفلونزا بطريقة تمكّ المتعلقة بوعرض البيانات جمع وتحليل على الصلة، 
 إطاربموجب الفيروس بتقاسدددددم  المرتبطةعلى الصدددددحة العامة التبعات والفرص وتحديات أعمق لل

تحديد الحاالت المحددة ب، بما في ذلك االسددتعداد لمواجهة حاالت التفشددي الوبائي لمرض األنفلونزا 
إعداد تقرير و( ا)لذه الحاالت؛  ثلترفي  ميمكن قاسدددم فيروس األنفلونزا وكي  تفيها  أعيق التي

التشددريعات والتدابير التنظيمية القائمة ذات الصددلة، جانب فيروس األنفلونزا من تقاسددم عن معال ة 
 52.، واالعتبدارات الصددددددحيدة العدامدة المتعلقدة بدذلدكذ بروتوكول نداغويدابمدا في ذلدك تلدك التي تنفدّ 

مع الدول األعضا  االنرراط إلى المدير العا  أن يوسع ال معية العامة وبار افة إلى ذلك، طلبت 
( أ: )دولية ذات الصدددلة وأصدددحاا المصدددلحة المعنيينوالمنظمات ال لتنوع البيولوجيااتفاقية وأمانة 

، وتنفيذ تدابير الكائنات الممر ددددددةتقديم معلومات عن الممارسددددددات والترتيبات الحالية لتقاسددددددم ل
ذلك من  المحتملة للصددحة العامة وغيرواتج فضددال عن الن ،هاوتقاسددم منافععلى الموارد الحصددول 

 . معية الصحة العالميةالدورة السابعة واألربعين لتقديم تقرير إلى لو( ا) ؛تبعات

و ددددعت منظمة الصددددحة العالمية  ،WHA72(12) جمعية الصددددحة العالميةلقرار اسددددت ابة و -34
المتعلقة الوطنية ا عن التشددددددريعات والتدابير التنظيمية ا عن تقاسددددددم فيروس األنفلونزا وموجزً تقريرً 

منظمة الصدددحة العالمية، بالتشددداور مع أعدّت  72WHA،54)13(القرار  تنفيذفي سدددياق و 53.باألنفلونزا
ممارسددات والترتيبات الحالية لتقاسددم ال( أ: )ل مع معلومات عنمسددًحا أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، 

 55.هاوتقاسم منافععلى الموارد تدابير الحصول تنفيذ و( ا)؛ الكائنات الممر ة

                                        
50  Pandemic influenza preparedness framework for the sharing of influenza viruses and access to vaccines and . 2011WHO. 

other benefits. Geneva, Switzerland.  
51  .6, p.Implementation of the Nagoya Protocol and Pathogen Sharing: Public Health Implications. 2017WHO.   
 .72WHA)12(القرار   52
 en/12-72https://www.who.int/influenza/pip/governance/whaيمكن االطالع على   53
54  )13(72WHA. 
the-fo-implications-hhealt-ublicp-)13(72wha-no-https://www.who.int/publications/m/item/survey-يمكن االطالع على   55

nagoya-protocol  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241503082_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241503082_eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/documents/nagoya-protocol/nagoya-full-study-english.pdf?sfvrsn=ec2ab49d_12&download=true
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(12)-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(13)-en.pdf
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أيار /مايوعقدت في التي ان)ن يالثالثة والسددددددبعفي دورتها الصددددددحة العالمية دعت جمعية و -35
-كوفيد ائحة لمن جدول األعمال بشددأن االسددت ابة  3في إطار البند ( 2020تشددرين الثاني  /نوفمبرو

لى جميع التكنولوجيات ع حسدددددن التوقيتالووالعادل لل ميع صدددددول الشدددددامل حإمكانية الرتاحة  19
لة ال يدة واآلمنة والالحيوية األلمية والمنت ات الصددددددحية  ّعا فة، بما في ذلك الوف ميسددددددورة التكل

أولوية عالمية، وارزالة ك 19-ل ائحة كوفيدالتصدددددددي مكوناتها وسددددددالئفها، التي يلز  توفرلا في 
 المدير العا أعلن  ،2020تشدرين الثاني /وفي نوفمبر 56.السدبيلالعاجلة للعقبات غير المبررة في لذا 

مسددددددتودع جديد للعينات في مرفق آمن في ، ولو "BioHub"لمنظمة الصددددددحة العالمية عن إنشددددددا 
 57.لفيروسات وارسراع في تطوير التدابير الطبية المضادةفي اسويسرا، لتيسير التشارك الطوعي 

ناير وفي ثاني  كانون/ي لمنظمة الصددددددحة  ا بتقرير المدير العا الم لس التنفيذي علمً خذ أ، 2021ال
 58.المترتبة على تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العامةالتبعات عن  العالمية

 

التي تستوعب  هاالموارد وتقاسم منافعلى عصول حالتدابير القطرية لل -ارابعً 
والمعارف التقليدية ميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مالسمات ال

 المرتبطة بها

للتدابير مسدددددد  إجرا  جامعة غريفيث في أسددددددتراليا باألمانة كلّفت ، الهيئةاسددددددت ابة لطلب  -36
للموارد مميزة تسدددتوعب السدددمات الالتي  هاوتقاسدددم منافععلى الموارد القطرية المتعلقة بالحصدددول 
وفريق لتسددتعر دده م موعات العمل والمعارف التقليدية المرتبطة بها، الوراثية لألغذية والزراعة 

البحث عن تدابير تضددددمن المسدددد  قد و 59.بالوصددددول إلى الموارد وتقاسددددم منافعها المعنيالربرا  
 البلدان األعضدددا  في األمم المتحدةفي قواعد بيانات جميع على الموارد وتقاسدددم منافعها  الحصدددول

كما اشدددتمل ، ابلدً  47أو التشدددريعية أو مشددداريع القوانين في /ووالسدددياسددداتية وبحث التدابير اردارية 
عبر النطاقات ال غرافية ثغرات ات الات البحوث واللتبيّن لألدبيات على اسدددددتعراض كمي منه ي 

  .الوراثية لألغذية والزراعة واردللموالقطاعات الفرعية 

 ولو يقد . األدبياتللتشددريعات والسددياسددات و قاعدياسددتعراض مكتبي يتأل  المسدد  من و -37
 والمعارف للموارد الوراثية لألغذية والزراعةلسدددددمات المميزة االبلدان تناول  يةا لكيفاسدددددتعرا دددددً 

اتية الراصدددددة تدابيرلا التشدددددريعية واردارية والسدددددياسدددددرفية ح  ا إلى اسدددددتنادً بها التقليدية المرتبطة 
وال . ة العمليةذ لذه التدابير في الممارسدديتنف يةكيفمن  بداًل  هاوتقاسددم منافععلى الموارد بالحصددول 

موارد على الإلى تقديم صدددورة كاملة عن جميع التدابير القطرية المتعلقة بالحصدددول المسددد  يهدف 
، هذه التحدياتوالحلول الممكنة لالمتضددمنة التنفيذ والتحديات  أو دداعل ، كما ال يحلّ هامنافع وتقاسددم

 الحصدددولاول تنهج المتنوعة التي اختارتها البلدان في إلى تقديم تصدددني  للنُ  من ذلك بداًل بل يهدف 
. المرتبطة بها والمعارف التقليديةها للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدددم منافععلى الموارد 

لموارد لأمثلة قطرية على التدابير التي تنص صددراحة على نوع من المعاملة الراصددة  المسدد  ويقد 
ذات صددلة ون قد تك لكنها عليهاا التدابير التي ال تنطبق حصددرً كما على الوراثية لألغذية والزراعة 

 .وتبادلها استردامهابخاص بشكل 

ها وتقاسددم منافععلى الموارد  الحصددوليتبع المسدد  ليكل العناصددر الرئيسددية الرمسددة لتدابير و -38
العناصر الراصة بالحصول على الموارد وتقاسم في ت التي حدد للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

واالستفادة ألغذية والزراعة لالوراثية الحصول على الموارد و( 2)الترتيبات الم سسية؛ ( 1: )منافعها
واالسدددتفادة المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة لى عصدددول حال( 3)منها؛ 

                                        
56  en.pdf-73_R1https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A  
57  -the-of-session-th148-at-remarks-opening-s-general-irectord-eneral/speeches/detail/whog-https://www.who.int/director 

executive-board 
58  EB 148/21. 
 . Inf.12/21/3-AqGR-CGRFA/WGالوثيقة   59

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_21-en.pdf
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( 5)؛ وما يرتبط بها من معارف تقليديةالمنافع المتعلقة بالموارد الوراثية لألغذية تقاسددددددم و( 4)منها؛ 
 .الرصد واالمتثالو

 الترتيبات المؤسسية

واحدة لاوكالة المسدد ولية نهج  لو اأن النهج الم سددسددي األكثر شدديوعً المسدد   تبيّن من خالل -39
مرتصة لاوطنية ة الالسلطور دتقو  بفي أحيان كثيرة، و. على الموارد وتقاسم منافعهاعن الحصول 

ي سددداسددداأل لاسدددلطات تركيزبهذا الدور تقو   ،وفي أقلية من البلدان .بيئية أو علميةة سدددلطواحدة ال
 المسدددددد وليةمرتلفة  وفي بلدان أخرى، تتقاسددددددم سددددددلطات .أو الزراعة/على األغذية والغابات و

أو  ةرد الوراثياا لنوع الموتبعً ها وتقاسددددددم منافععلى الموارد الم سددددددسددددددية عن تدابير الحصددددددول 
ليات آعدة سدددلطات لذه المسددد وليات  اتتقاسدددم فيهوقد أنشدددأت بلدان مرتلفة . المقصدددود ااسدددتردامه

 مثلك، نافعها عبر القطاعات وأصددحاا المصددلحةلتنسدديق أنشددطة الحصددول على الموارد وتقاسددم م
 .أو الل نة الواحدةمحطة آلية ال

 واستخدامها ألغذية والزراعةلالحصول على الموارد الوراثية 

وراثية لاموارد ال فئاتبين  هاوتقاسدددددم منافععلى الموارد  العديد من تدابير الحصدددددوليميّز  -40
 ات ق إجرايتعلق بدالموارد، وتطبّ  في مداالمقصددددددودة مرتلفددة من األنشددددددطددة النواع األومرتلفددة ال
 .اخيص مرتلفة لهاتر

 فئات الموارد الوراثية

 على اسددددددتردامات فقط  على الموارد وتقاسددددددم منافعها نطبق بعض تدابير الحصددددددولي
البعض  نطبقيبينما . بيراتدالبعد بد  نفاذ  يتم الحصددددددول عليهاالتي  الوراثيةالموارد 
بد   ليها قبليُحصدددل عأو  تُ مععلى االسدددتردامات ال ديدة أو المسدددتمرة لموارد اآلخر 

 .التدابيرنفاذ 

 موارد ه اللذالتي توفر  نالبلداالوراثية على الموارد إمكانيةَ الحصددددول تمن   ،عادةفي ال
الظروف  ها تدابير الحصولبد دّ تحا مرتلفة طرقً مس  حدد القد و". منشأالبلد ال"وتكون 

 معين في بلد" خصدددددددائص مميزة"في ثلها قد طورت الوراثية الموارد عتبر أن يُ التي 
 .المعني للمورد الوراثي" بلد المنشأ"البلد على أنه لذا ت لل 

  ال نافعها على الموارد وتقاسدددم مكثير من التدابير القطرية المتعلقة بالحصدددول اليبدو أن
ية ميز بين الموارد ي ها الوراث عا التي يحتفظ في طاع ال طاع الراص الق مأو الق ا يعني ، 

ا القطاع يحتفظ بهالتي  ارنسدددالمواد ، مثاًل ا، بما في ذلك، هكليها  دددمنا أنها تنطبق عل
 .الراص

  منحصدددرة من اسدددتعر دددت التي منافعها وتقاسدددم على الموارد معظم تدابير الحصدددول
 صائصهالر، أي استردا  الموارد البيولوجية تتناولهاالتي  الوراثيةنطاق الموارد حيث 

ق ضددديّ بيولوجية على نطاق أوسدددع، لكنها قد تالوارد مالأخرى وتشدددمل تدابير . الوراثية
 المسددتردمة ألغراض االسددتزراعتلك الموارد اسددتبعاد كأحكا  أخرى، بموجب نطاق ال

 .أو االستهالك

  ارد موالبطريقة أو بأخرى  هاوتقاسددم منافععلى الموارد معظم تدابير الحصددول يسددتبعد
. ةالدولي ترتيبات خاصدددددددة متعددة األطراف مثل المعالدةبموجب التي ُتدار وراثية ال
ة ألنواع الموارد الوراثي ، مثلالموارد الوراثيةفئات كاملة من التدابير سددددتثني بعض يو

لوراثية اأو الموارد الثروة الحيوانية أو  الغاباتأو  األسدددددماكأو  المسدددددتأنسدددددة، النباتات
 .لحماية الملكية الفكريةالرا عة 

 المقصودة األنشطة
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 الوراثية ل هة الموارد ها وتقاسددم منافععلى الموارد  تتناول تدابير الحصددولعادة، في ال
 أو التشددددددكيددل الكيميددائي/لتكوين الوراثي ولالبحددث والتطوير "، أي "اسددددددتردددامهددا"
اسددددددتردا  المنت ات الزراعية يقع كثيًرا ما  اولذ 60،)...("البيولوجي للموارد الوراثية و

وتقاسددددم على الموارد  نطاق التزامات الحصددددولخارج للبيع أو لالسددددتهالك البشددددري 
أو ألنه مسدددددتبعد صدددددراحة من نطاق تدابير غير مقصدددددود " االسدددددتردا "ألن  هامنافع

 .هامنافع وتقاسمعلى الموارد  الحصول

  المنت ات الزراعية في حين سدددددديكون من الصددددددعب في كثير من األحيان التمييز بين
لنهائي االسدددتردا  ا كون)األعالف /األعالف والمنت ات الزراعية لغير األغذية/لألغذية
 تدابيريسدددددعى بعض ، (ير معروف في مرحلة البحث والتطويريكون غا ما كثيرً للمنتج 

رتلفة إجرا ات مقد  ويالتمييز القيا  بذلك إلى  هاوتقاسددددم منافععلى الموارد الحصددددول 
 .هانلكل م

  ُها علالميز بعض ي ى تدابير بين البحوث الت ارية وغير الت ارية، بينما ينص بعضدددددد
ي  تعرليس لناك و. المقصددود سددتردا اال إجرا ات محددة في الحاالت التي يتغير فيها

لزراعة الموارد الوراثية لألغذية واتدابير أنشطة البعض  يستثنيو "الت اري"موحد لـدد 
 ".الت اري"ن خالل تعري  مارنسال، مثل المرتبطة بها األنشطة أو 

 تدابير على إعفا ات أو إجرا ات مبسددددطة ألنشددددطة محددة، مثل البحوث النص بعض ي
 الوراثيةالنبات وتبادل الموارد /وأغراض صحة الحيوانالصون ألغراض و التصنيفية

ية ددددددمن الشددددددعوا  ية والم تمعات المحل ماو األصددددددل ها في  المزارعين  أو بين بين
 . شبكات البحوث من والمبادالت 

 إجرا ات الترخيص

 غذية الموارد الوراثية لأل إجرا ات الترخيص نفسددددددها على في كثير من البلدان، تنطبق
يدية المرتبطة بها  أو  أي مورد وراثي آخركما تنطبق على والزراعة والمعارف التقل

 وتقاسددددددمالوراثية على الموارد تدابير الحصددددددول بينما تعكس و. أخرى تقليدية ةمعرف
د الوراثية لموارباا خاصة في العديد من البلدان المعالدة الدولية وتتضمن أحكامً  هامنافع

وارد لما تدابير ترتيبات خاصددددددة لقطاعاتالمن فحسددددددب عدد قليل لدى  هإالّ أنالنباتية، 
 .الفرعية األخرى والزراعةالوراثية لألغذية 

 وراثية وقت الحصددول على الموارد ال المسددتنيرةتدابير الموافقة المسددبقة التطلب معظم ي
لتسدد يل لو اشددتراط ا بديال انه ً لناك غير أن (. تصددديرلا)أو نقلها /و أو اسددتردامها/و

إال افع متطلبات تقاسدددم المنتبدأ ال وفقط، أي وقت التحصددديل أو البحث؛ األمر في بداية 
 .عندما تتولد المنافع بالفعل

 سعى يُ ن شكل إخطار بسيط، حي على مثاًل تدابير على إجرا ات مبسطة، النص بعض ي
علقة أو في حاالت طوارئ متالصددددون ألغراض  مثاًل  ألغراض محددة،إلى الحصددددول 

ياة حأو الحيوان أو النبات، أو لألمن الغذائي في حالة أخطار تهدد  ارنسددددددان،بصددددددحة 
نص بعض القوانين على عمليات مسدددددار يو. وصدددددحة البشدددددر أو الحيوانات أو النباتات

سددددريع لفئات محددة من المسددددتردمين، مثل السددددكان المحليين والمزارعين ومزارعي 
 .معات المحليةالشعوا األصلية والم تبما في ذلك  التنوع البيولوجي،

 دلة بصددددورة متبا عليهاتفق المشددددروط للمعيارية ا ا وأحكامً تدابير شددددروطً البعض قرر ي
 .بما في ذلك للموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،لموارد الوراثيةل

                                        
 .)ج( من بروتوكول ناغويا2المادة   60
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  التراخيص ارطارية التي تشددددمل، م ال م ال غير مسددددتكشدددد  إلى حد كبير لو لناك
بعض البلدان تسددددددم  في تدابير الغير أن . الوراثيةم موعة كاملة من الموارد ، مثاًل 

 .التعاون الطويل األجل، بما في ذلك تقاسم المنافعحاالت باتفاقات إطارية، ما قد ييسر 

  يع ال م نهج واحد يناسبليس لناك لي أنه استرلصت من المس  النتي ة الرئيسية التي
تقليدية  لألغذية الزراعة وما يرتبط بها من معارف الوراثية النباتية الموارد السددددددتيعاا

من البحوث لتحددديددد د يددمزإجرا  لندداك حدداجددة إلى وأن إجرا ات الترخيص، بموجددب 
 .العملية وما إذا كانت الريارات ترتل  عبر القطاعات الفرعيةتأثيراتها 

لألغذية والزراعة المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لحصول على ا
 واستخدامها

طددة الحصددددددول على المعددارف التقليددديددة المرتبتدددابير في كثير من األحيددان تتعددامددل بينمددا  -41
، حدد لوراثيةاتعاملها مع الموارد شبيه ببالموارد الوراثية لألغذية والزراعة واستردامها على نحو 

 :يديةفريد على المعارف التقلبشكل تنطبق تدابير بعض اللمتطلبات أو اعتبارات محددة المس  
 

  اق تحديد نطهج نُ يتعلق ب في مامنافعها على الموارد وتقاسدددددم ترتل  تدابير الحصدددددول
 قددد تكون المعددارف التقليددديددة مرتبطددة على نطدداق واسددددددعفمثال، المعددارف التقليددديددة؛ 

دابير تدالبعض تي  يو. والموارد البيولوجيدة والمعدارف اريكولوجيدة الوراثيدةبالموارد 
 .المعارفلذه على المعارف التقليدية تعري  للقائمين 

  ُةلمعارف التقليديالحامل الصحي  ليتعلق بكيفية تحديد  في مامرتلفة  هجلناك ن. 

 لك الطبق بعض ي ما في ذ ية، ب يد المعارف تدابير إجرا ات محددة على المعارف التقل
 .والزراعةالتقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لألغذية 

 لى إجرا ات إشراك السكان األصليين والم تمعات المحلية في من  إمكانية الحصول ع
ما تزال  ليو. متنوعةبالموارد الوراثية لألغذية والزراعة المرتبطة المعارف التقليدية 

 .قيد التطويرالبلدان  في العديد من

  المسددددددتويددات المحلي على  التوجيهيددةالرطوط /عدددد متزايددد من البروتوكوالتلندداك
 .ق ثقافيوالوطني والدولي التي تفسر معنى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في سيا

 التقاسم العادل والمنصف للمنافع

نطاق وتصميم بيتعلق  في ماا ا كبيرً تباينً  هاوتقاسم منافععلى الموارد تتباين تدابير الحصول  -42
وصدددددل إلى تلل ارجرا ات المتوخاةبو والمعارف التقليدية موارد الوراثيةللالتزامات تقاسدددددم المنافع 

  :المطلوا لالتفاقالطابع الرسمي ، ومستوى بصورة متبادلة لمسائل المتفق عليهاا
 

 تحديد طرائق تقاسدددم المنافعأمر لسدددلطات الوطنية المترصدددصدددة لتدابير الترك بعض ي 
أكثر تدابير أخرى لناك و. حصدولعلى أسداس كل حالة على حدة ك ز  من تصدري  ال

 .تقاسم المنافعمتطلبات لأدنى  اتحدد حدً  إنهامن حيث  تقريرية

  تدددابير من التزامددات تقدداسددددددم المنددافع فئددات معينددة من المسددددددتردددمين، البعض يعفي
بحوث لنص تدابير أخرى على تبسدددددديط إجرا ات تقاسددددددم المنافع ت؛ ومثال المزارعينك

 . ألغذية والزراعةلالوراثية  دالموار

  توجيهية وممارسدددداتخطوط شددددروط تعاقدية نموذجية ومدونات سددددلوك وُو ددددعت 
قاسدددددددم المنافع، لقطاعات فرعية ل، بما في ذلك فضدددددددلى ية  متنوعةت للموارد الوراث

 .ةوالكائنات الدقيقللنباتات تلك التي ، ال سيما لألغذية والزراعة

 حالة الموارد الوراثية لألغذية في  انموذجيً تدابير الحاالت التي قد تنشدددددأ التناول بعض ي
عة  ها، مثاًل والزرا طة ب ية المرتب يد حاالت التي  والمعارف التقل ها ال يمكن ال يد في حد ت
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يتناول دور وال  .المسددددددتفيدين بو ددددددو  أو عندما يكون لناك العديد من المسددددددتفيدين
ليل غير عدد ق هامنافع الموارد وتقاسددمعلى  يتعلق بالتزامات الحصددول في ماالوسددطا  
 .من التدابير

 الوراثية  لمواردلتقاسددم المنافع بالتحديد بخاصددة تدابير عادة على قواعد بينما ال تنص ال
 راثيةمتعلقة بالموارد الو" غير نقدية"صدددراحة فوائد ها بعضددديحدد ، لألغذية والزراعة
عة ية والزرا غذائي من األالموجهة نحو  البحوث: مثل، من لألغذ ي الصددددددحواألمن ال

 دددددمن لألغذية والزراعة وتبادل الموارد الوراثية  ،والتدريب، المعيشدددددة سدددددبلوأمن 
يمكن و. سددددبل المعيشددددةأو األغذية حفاث على نظم للبينها  في ماالم تمعات المحلية أو 

 .تعاون وشراكاتحاالت تقاسم المنافع شكل أن يترذ ا أيضً 

   ستثنا سم المنافع  ،المتعدد األطرافنظا  البا  في مالم تو ع آلية متعددة األطراف لتقا
لتقاسددددم المنافع آلية  ىلناك مباحثات جارية بشددددأن الحاجة إلو. الوراثيةيتعلق بالموارد 

 61.بموجب بروتوكول ناغويا طرق القيا  بذلكإلى و

 الرصد والمتثال

إلى رصدددددد وتعزيز شدددددفافية  هاوتقاسدددددم منافععلى الموارد تدابير الحصدددددول عادة تهدف  -43
تعلق تأنشدددددئ ما يسدددددمى بنقاط تفتيش ل مع أو تلقي معلومات قد و". الوراثيةردا  الموارد اسدددددت"

رد حصدددددول على المواالشدددددهادات امتثال رثبات  صددددددروتُ . بالو دددددع القانوني للموارد الوراثية
 :هابلد الذي قدمفي العلى الموارد وتقاسم منافعها لحصول المتبعة ل ا للتدابير المحليةوفقً الوراثية 

 
 بحث بمباشدددرة تتعلق نقاط تفتيش بعضدددها دى لنواع نقاط التفتيش بين البلدان، فترتل  أ

راعية ، بما في ذلك الم سسات الزلألغذية والزراعة وتطوير وتسويق الموارد الوراثية
 .والحراجية وم سسات المكافحة البيولوجية

  يً التتتطلب معارف والالوراثية ا من البلدان أن تكون الموارد دابير في عدد قليل نسددددددب
 المستنيرةقة ا للموافقة المسبعليها وفقً  تم الحصول من والياتها قد التقليدية المستردمة 

حصول ال تتطلبه تدابيرما ا لوفقً قد و عت، بصورة متبادلة وأن الشروط المتفق عليها 
 . طرف اآلخرالتي و عها العلى الموارد وتقاسم منافعها 

 اتالستنتاج

زراعة للموارد الوراثية لألغذية والالسددددمات المميزة  لدى البلدان م ال واسددددع السددددتيعاا -44
ط وتنسدديق وتبسددي يمكن تصددميمإذ  ،على الموارد وتقاسددم منافعها ددمن أطرلا الراصددة بالحصددول 

بطريقة بها  والمعارف التقليدية المرتبطةوالزراعة الوراثية لألغذية تدابير الحصدددول على الموارد 
الغذائي  وألميتهما لألمن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بهالذه تعكس خصددددددائص 

نافعها حصددددددول على الموارد وتقاسددددددم متدابير دل وت .المعنيبلد في اللبحث والتطوير تها لممال و
ذلك  التي قد تترتب علىالتبعات وا ددددعي السددددياسددددات وارداريين بلدى وعي اليادة مرتلفة على ز

راثية لموارد الوالسددمات المميزة ل تدابيربضددرورة أن تسددتوعب العلى البحث والتطوير الزراعي و
  مقاييس ال يزال لناك م ال لتكييغير أنه . ير البحث والتطوير الزراعوتيسددددّ لألغذية والزراعة 

سمات المميزة ل سم المنافع على نحو أفضل مع ال لتقليدية الموارد الوراثية والمعارف الحصول وتقا
ابير و دددع وتنفيذ تد"الحصدددول عل الموارد وتقاسدددم منافعها وكما ورد في عناصدددر . المرتبطة بها

  ."اال مستمرً ال يزالحصول على الموارد وتقاسم منافعها عمل 

على  لحصدددددولليمكن أن يكون ت ميع اآلليات التنظيمية المسدددددتردمة في التدابير القطرية و -45
والمعارف لألغذية والزراعة لموارد الوراثية لمعال ة السدددددمات المحددة ل هاوتقاسدددددم منافعالموارد 

ويمكن . القراراترذي متالسددددددياسددددددات ووا ددددددعي بمثابة م موعة أدوات ل التقليدية المرتبطة بها
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، ومع اكتساا ملموسةمحددة قطرية بأمثلة على الموارد وتقاسم منافعها استكمال عناصر الحصول 
أن ويمكن . تنفيذ لذه اآللياتمن التي تسددددددترلصددددددها البلدان دروس البالبلدان للمزيد من الربرات، 

على على الموارد وتقاسددددم منافعها الحصددددول هذه الت ارا تقرير مقبل عن آثار تدابير بشددددد ريسددددت
ستردا  و سم على و المرتبطة بها والمعارف التقليديةلألغذية والزراعة الموارد الوراثية صون ا تقا

 .اومنصفً  عاداًل ا تقاسمً المنافع 
 

 ألعمال المقبلة المحتملةا-اخامسً 

 تدابير فهم أفضدددددل لكيفية اسدددددتيعااتحقيق  بات اهمة اخطوة أولى لكنها لمسددددد  اليشدددددكل  -46
لموارد لالسدمات المميزة  بعضَ ، اصدراحة أو  دمنً ، الحالية هامنافع الموارد وتقاسدمعلى  الحصدول
ية  عة الوراث ية والزرا هالألغذ عات الفرعية ل طا يذ ال، أو الق ناول التنف نه ال يت تدابير لفعلي غير أ ل

. لمرتبطة بهاالتقليدية االمعارف ولألغذية والزراعة وأثرلا على اسدددتردا  وتبادل الموارد الوراثية 
وأثرلا عها الحصددددول على الموارد وتقاسددددم منافتحليل التنفيذ الفعلي لتدابير في خطوة ثانية ويمكن 

رتبطة بها المالمعارف التقليدية ولألغذية والزراعة الموارد الوراثية صددون على اسددتردا  وتبادل و
ر اري ابي منافع ذات األثالوتقاسدددم على الموارد لتحديد نُهج الحصدددول وذلك  ،تقاسدددم المنافععلى و

على وبها  المرتبطةوالمعارف التقليدية لألغذية والزراعة الشددددامل على اسددددتردا  الموارد الوراثية 
 . التقاسم العادل والمنص  للمنافع الناشئة عنها

وتقاسدددددم على الموارد تطوير عناصدددددر الحصدددددول لا لوموارد وقتها الهيئةاسدددددتثمرت وقد  -47
ستكملتها في دورتها األخيرة بإ افة هامنافع ما كان من شأن ولرب. "المالحظات التفسيرية"، التي ا

العمل  للهيئة وحلقةالتابعة ذلك م موعات العمل عناصددددر والمشدددداورات المرتلفة، بما في التطوير 
الدة الدولية، بالتعاون مع أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي والمع 2018الدولية التي عقدت في عا  

الستفادة من الموارد في ا هاوتقاسم منافعالموارد على الحصول لمية ألالمتنامي في الوعي ارسها  
يمكن  اولدذ. عكس لدذا الوعييال مدا زال تددابير الالعدديدد من إال أن ، لألغدذيدة والزراعدةالوراثيدة 

كما الحصول على الموارد وتقاسم منافعها و ع وتنفيذ تدابير في عناصر الإجرا  تقييم لمدى فائدة 
. الضع مواطن الثغرات وومعال ة تحديد  ، بهدفلموارد الوراثيةتنطبق على القطاعات الفرعية ل

حاالت عن مدخالت من األعضددا  والمراقبين، بما في ذلك كهذا جز  من تقييم  أن يتضددمنوينبغي 
استردا  الموارد الوراثية أو أعاقت ها م منافعوتقاسعلى الموارد تدابير الحصول يّسرت فيها محددة 

  .لمعارف التقليدية المرتبطة بهاوالألغذية والزراعة 
 

 ةالمطلوب اتالتوجيه-اسادسً 

 :في م موعة العملقد ترغب  -48
 

رد لموال هاوتقاسددددم منافععلى الموارد الحصددددول يتعلق ب في ماالهيئة ارشددددادة بعمل  (1)
 ؛لألغذية والزراعةالوراثية 

الحصول على تتعلق باتفاقات وصكوك دولية أخرى بموجب بالتطورات األخذ علًما و (2)
العمل  ا االزدواجية فيانتجاوالتأكيد على  رورة  وتقاسم منافعها الموارد الوراثية
 ؛ و مان االتساق

لتدابير القطرية للحصددول على الموارد وتقاسددم منافعها امسدد  مشددروع اسددتعراض و (3)
ية لألغذية والزراعة والمعارف التي تسددددددتوعب  مات المميزة للموارد الوراث السدددددد

غة الصدددددييتعلق بو دددددع  في ما اوتقديم توجيه في م ال خبرته االتقليدية المرتبطة به
 .لمس هذا االنهائية ل

 :األمانةفي التوصية بأن تطلب الهيئة من  م موعة العملترغب قد و -49
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 تقديم إشدددارات إلى أمثلةب وتقاسدددم منافعهاعلى الموارد اسدددتكمال عناصدددر الحصدددول  (1)
راعة لألغذية والزللموارد الوراثية السدددمات المميزة  محددة لتدابير قطرية تسدددتوعب

 ، كي يسددددددتعر ددددددهددا األعضددددددددا  المعنيونالمعددارف التقليددديددة المرتبطددة بهدداأو /و
 في دورتها العادية التاسعة عشرة؛لهيئة وام موعات العمل و

لى عللحصددول عن تطبيق التدابير القطرية تقرير إعداد ا إلى اسددتبيان قطري، اسددتنادً  (2)
 فيلموارد الوراثيددة لالمرتلفددة على القطدداعددات الفرعيددة  هدداالموارد وتقدداسددددددم منددافع

صددددددون سددددددتردا  وعلى االمترذة تدابير تأثيرات الالممارسدددددددة العملية، بغية تحديد 
وعلى  هابوالمعارف التقليدية المرتبطة لموارد الوراثية القطاعات الفرعية المرتلفة ل

  ؛لمنافعالعادل والمنص  لتقاسم ال

على و ددع  هاوتقاسددم منافععلى الموارد إعداد تقييم لمدى فائدة عناصددر الحصددول و (3)
ت ق على القطاعاطبّ تُ كما ، الحصددددددول على الموارد وتقاسددددددم منافعها وتنفيذ تدابير

. ع الثغرات ومواطن الضددددومعال ة تحديد بهدف لموارد الوراثية لالمرتلفة الفرعية 
  .لتنظر فيها م موعات العمل والهيئة والتوصية بأنشطة

بشدددددأن الهيئة يتعلق بعمل  في ماأي توصددددديات أخرى تقديم في  م موعة العملقد ترغب و -50
تقليدية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة والمعارف ال هاوتقاسددددددم منافععلى الموارد  الحصددددددول

 . المرتبطة بها


