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 مقدمة -اًل أو  
لى عصدددددول احلإمكان "إىل تشددددد يع من مقاصدددددد أاداف التنمية املسدددددتدامة  6-15و 5-2 انقصددددددامليهدف  -1

وما يتصل هبا من معارف تقليدية وتقامسها بعدل وإنصاف على النحو املتفق  الوراثيةاملنافع الناشئة عن استخدام املوارد 
إىل تنفيذ  2020لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  األوىل املسددددودةمن  13اهلدف يدعو وابملثل،  ".دولًياعليه 

نصددد  وضدددمان التقاسدددم العادل واملاملوارد الوراثية لى عصدددول تدابري على املسدددتوى العاملي ويف  يع البلدان لتسدددهيل احل"
الشدددرومل املتفق عليها  معارف التقليدية املرتبطة هبا، مبا يف ذلكلل، وحسدددب االقت،دددا ، هاللمنافع الناشدددئة عن اسدددتخدام

 1."عن علم  واملوافقة املسبقة  ةمتبادل صورةب
غرض لعّد ي  أن أمينها من عشدددددددددرة  سدددددددددابعةيف دورهتا العادية ال( اهليئة)ايئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  طلبتو  -2
جمموعات العمل احلكومية الدولية الفنية املعنية ابملوارد الوراثية احليوانية واملائية واحلرجية والنباتية جانب  منسددددددددددددددتعراض اال
  :(جمموعات العمل)

 لعمل اهليئة يف جمال احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛  ااستعراضً  (1)
حلصددددددول على املوارد ذات الصددددددلة ابخرى األصددددددكوك دولية التفاقات و مبوجب االالتطورات إىل عامة  حملة (2)

  الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها؛
التشدددددريعية واةدارية والسدددددياسددددداتية، مبا يف ذلك أف،دددددل املمارسدددددات، لن هج لحىت الوقت احلاضدددددر  امسدددددحً  (3)

اخلاصددددددددددة ابحلصددددددددددول على املوارد وتقاسددددددددددم منافعها يف اتل  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية 
ية، الشعوب األصلية واجملتمعات احمللاليت متتلكها والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبذا النوع من املوارد 

ضدددددددددافة إىل التحد ت واحللول ابةوالدروس املسدددددددددتخلصدددددددددة من تنفيذاا،  النموذجيةالن هج بغرض حتديد 
  املمكنة؛

احلصدددددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددددم منافعها يف اتل  بشدددددددددددأن يارات عمل اهليئة يف املسدددددددددددتقبل خل اقرتحً مو  (4)
 2.القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

)فريق  املوارد وتقاسددددددددددددددم منافعهافريق اخلربا  الفنيني والقانونيني املعين ابحلصددددددددددددددول على كذلك من اهليئة   طلبتو  -3
 3.واستعراضه فيهوتقدمي مدخالت تقنية وقانونية  سحامليف  ربا ( املسامهةاخل
 ما يلي:ربا  اخلفريق جمموعات العمل وعن  عنالصددددددددددادرة التوجيهات واملدخالت  اليت تعكس اذه الوثيقة وفرتو  -4

حملة عامة عن التطورات و  ؛على مدى العقدين املاضيني يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعهااهليئة عمل ل ااستعراضً 
تدابري القطرية للحصددددددول على املوارد لاب اخلاص سددددددحملالالسددددددتنتاجات الرئيسددددددية املنبثقة عن  اوموجزً يف املنتد ت األخرى؛ 

. (املسدددددح) اليت تسدددددتوعب السدددددمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة بهوتقاسدددددم منافعها 
بشأن احلصول على املوارد  ةاحملتمل ةاملقبل عماليف ما يتعلق ابألاهليئة كما تسعى اذه الوثيقة إىل احلصول على توجيهات 

                                        
 .3/3/2020CBD/WGالوثيقة   1
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  19الفقرة   2
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  21الفقرة   3
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املدخالت اليت تلقااا األع،دددا  بشدددأن وترد  .70رقم وثيقة دراسدددة املعلومات األسددداسدددية يف املسدددح يرد و  .وتقاسدددم منافعها
بشددأن احلصددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسددم  مدخالت األع،ددا "ن اعنو باملسددائل املذكورة أعاله يف الوثيقة 

  4."منافعها

 على املواردبشأن احلصول عمل اهليئة استعراض  -ااثنيً 
 2020-2000: منافعهاوتقاسم 

هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة اتريخ طويل يف معاجلة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك احلصدددددددول  -5
نظمة يف عام املأنشددأاا مرمتر  أنمنذ ، اهليئةامت قوقد  .عليها والتقاسددم العادل واملنصدد  للمنافع الناشددئة عن اسددتخدامها

بدور رئيسدددددي يف  ،من الزمن كثر من عقدينألو  "التعهد الدويل بشدددددأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة" عمللرصدددددد  1983
، "اتفدداقيددة التنوع البيولوجي"، وعقددب اعتمدداد 1993ويف عددام . للموارد الوراثيددة النبدداتيددة لألغددذيددة والزراعددة احلوكمددة العددامليددة

، عن اعتماد املعاادة الدولية 2001يف عام  ،أسدددددددددددفرما  بشدددددددددددأن املوارد الوراثية النباتية،تعديل التعهد الدويل اهليئة أطلقت 
 يف ما خيص احلصول على املوارد ، واي أول صك دويل ملزم قانونً (املعاادة)بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

حيز قد دخلت املعاادة كانت ، عندما  2004عقدت يف عام ويف الدورة العادية العاشددددددددددرة اليت  .الوراثية وتقاسددددددددددم منافعها
أبن "لتشددددددمل  يع املوارد الوراثية النباتية، يف اذه األثنا ،  نطاق واليتهابعدما جرى توسدددددديع ، اهليئةالنفاذ لتواا، أوصددددددت 

ا ابجتاه مرازرة على امل،ي قدمً  ااحلصول على املوارد وتقاسم منافعها حرصً بشأن تساام املنظمة واهليئة يف مزيد من العمل 
 5".ألغذية والزراعةذات األمهية لختل  مكونت التنوع البيولوجي يتعلق مب يف مااالحتياجات اخلاصددددددددددددددة للقطاع الزراعي 

خيص  يف ماعلى املوارد وتقاسدددم منافعها  ابحلصدددول متعلقة كل دورة من دوراهتا مسدددائل يف اهليئةومنذ ذلك احلني، عاجلت 
 .الوراثية لألغذية والزراعةوارد امل
يتعلق  يف ماأمهية النظر يف مسدددددددألة احلصدددددددول على املوارد وتقاسدددددددم منافعها على  2007يف عام اهليئة وافقت إذ و  -6
، يف ترتيبددات 2009عددام يف  ةدورهتددا الثددانيددة عشددددددددددددددر نظرت اهليئددة، يف كونت التنوع البيولوجي لألغددذيددة والزراعددة كددافددًة، مب

وارد الوراثية لألغذية املخيص  يف ما ابحلصددددددددددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسددددددددددم منافعهاوسددددددددددياسددددددددددات تتعلق 
من واثئق الدراسات األساسية عن استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا بسلسلة علًما اهليئة خذت وأ .والزراعة

أن توافق ت وقرر  6،ة واحلرجية وامليكروبية والالفقاريةائيالوراثية النباتية واحليوانية واملاملوارد اليت تشمل املختلفة  يف القطاعات
ذلك الوقت يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بشدددددددأن نظام  على نص القرار الذي يتناول املفاوضدددددددات اليت كانت جارية يف

الطابع اخلاص للتنوع على  ،االحقً املنظمة الذي اعتمده مرمتر  ،القرارشددددد و . على املوارد وتقاسدددم منافعهالحصدددول لدويل 
مع القطدداعددات املتمددايز التعددامددل األخددذ ابالعتبددار البيولوجي الزراعي ودعددا مرمتر األطراف يف اتفدداقيددة التنوع البيولوجي إىل 

                                        
  1Inf./2.4/21/18-CGRFA.الوثيقة   4
  REP/04/10-CGRFA.من الوثيقة 76الفقرة   5
اسددددتخدام املوارد عن  43؛ وثيقة الدراسددددة األسدددداسددددية رقم الغذائي واحلصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعهااألمن عن  42وثيقة الدراسددددة األسدددداسددددية رقم   6

اسدددتخدام عن  45; وثيقة الدراسدددة األسددداسدددية رقم اسدددتخدام املوارد الوراثية للغاابت وتبادهلاعن  44؛ وثيقة الدراسدددة األسددداسدددية رقم الوراثية احليوانية وتبادهلا
 47وثيقة الدراسدددة األسددداسدددية رقم  ؛وتبادهلااسدددتخدام املوارد الوراثية امليكروبية عن  46؛ وثيقة الدراسدددة األسددداسدددية رقم لألحيا  املائية وتبادهلاارد الوراثية و امل

 .استخدام عوامل املكافحة البيولوجية وتبادهلاعن 
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لألغددذيددة والزراعددة، ومع األنشددددددددددددددطددة املختلفددة للموارد الوراثيددة، ومع املوارد الوراثيددة املختلفددة املختلفددة أو القطدداعددات الفرعيددة 
 7.اذ اذه األنشطة من أجلهاليت ت نفّ املختلفة أو األغراض املختلفة 

والتقاسم العادل واملنص  للمنافع الناشئة عن الوراثية بروتوكول نغو  بشأن احلصول على املوارد عقب اعتماد و  -7
مرقتة أنشددددأت اهليئة جمموعة عمل فنية اصددددصددددة ، 2010يف عام ( نغو بروتوكول ) التنوع البيولوجيالتفاقية اسددددتخدامها 

لقطاعات الفرعية لالسدددمات املميزة  بتحديد هاوكّلفتمعنية ابحلصدددول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدددم منافعها، 
ا مبهمة  وجرى تكلي  .ميزةتم للموارد الوراثية لألغذية والزراعة اليت تتطلب حلواًل املختلفة  خيارات وضدددددددددع اجملموعة أي،دددددددددً
 8.تلك السمات تراعيساعداا يف اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وسياساتية تالبلدان و ترشد 

 مالحظاتيف وضدددددددع  2013يف عام اهليئة ، شدددددددرعت املرقتة جمموعة العمل الفنية املخصدددددددصدددددددةاسدددددددت ابة لتقرير و  -8
وابةضددددافة إىل  9.جمموعة العمل الفنية املخصددددصددددة االوراثية لألغذية والزراعة كما حددهتسددددمات املميزة للموارد تفسددددريية لل

صدددددول على بفريق اخلربا  الفنيني والقانونيني املعين ابحلاملرقتة املخصدددددصدددددة اهليئة اسدددددتبدال جمموعة العمل الفنية ذلك، قررت 
عناصددددر إبعداد  ،العمل اتابلتشدددداور مع جمموعليقوم،  ،إقليميتأل  من ممثلني اثنني من كل واو  ،املوارد وتقاسددددم منافعها

ختل  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة مللتيسدددددددري التنفيذ احمللي للحصدددددددول على املوارد وتقاسدددددددم منافعها 
 10.(العناصر اخلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها)
يف األجزا  ذات الصددددلة من اجتماعات جمموعات العمل وسدددداام مبدخالت  شددددارك فريق اخلربا ، 2014يف عام و  -9

تقدميات األع،دددددددددا  واملراقبني ومسدددددددددتفيًدا من  املسدددددددددتخلصدددددددددة من كّل قطاع فرعيس االعتبار الدرو يف  اخذً آو  .ملناقشددددددددداهتا
أصدددددددددحاب تعدد املربا  اخلمبا يف ذلك نتائج حوار  ،2009والدراسدددددددددات والتقارير واملدخالت األخرى اليت أ عدت منذ عام 

 جار  عمل او وضع وتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها " إىل أن مع اةشارةاخلربا ، أعّد فريق  11املصلحة،
ّب كل من اهليئة رح ،2015ويف عام  12".عناصددر احلصددول على املوارد وتقاسددم منافعها اذهتطوير إىل كما األمر ابلنسددبة 

بروتوكول نغو  يف ما يتعلق و عمل اهليئة بني تكامل ال"وأشدددددارا إىل  على املوارد وتقاسدددددم منافعها احلصدددددولبعناصدددددر واملرمتر 
 13.البلدان إىل النظر فيها واستخدامها حسب االقت،ا  يا، ودع"ابحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

                                        
 .2009/18قرار مرمتر املنظمة   7
 .Report/11/13-CGRFAلوثيقة " اب1 –املرفق "دال   8
 .10Inf./15/15-CGRFAانظر الوثيقة   9

 .Report/13/14-CGRFAمن الوثيقة  40الفقرة   10
Current Use  –Sharing for Genetic Resources for Food and Agriculture -Access and Benefit 59وثيقة الدراسدددددة األسددددداسدددددية رقم   11

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

Dialogue. 
 .25عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، الفقرة   12
 . REP/2015Cمن الوثيقة  52؛ الفقرة GRFA-15/15/Reportمن الوثيقة  22الفقرة   13
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ابلتعاون مع فريق اخلربا  املعين ابحلصول على املوارد وتقاسم التابعة هلا، من جمموعات العمل ا أي،ً اهليئة طلبت و  -10
، نظرت 2016ويف عام . للحصدددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددم منافعها خاصدددددددددة ابلقطاعات الفرعية وضدددددددددع عناصدددددددددر ،منافعها

اةعداد ، يف حديثًاالعمل املخصدددددصدددددة املعنية ابملوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة املنشدددددأة  اعة ، مبا يف ذلك موعاتاجمل
 14.ةالفرعي اتا ابلقطاعاصة حتديدً اخل حلصول على املوارد وتقاسم منافعهاا عناصرل يتفصيلال

املعين ابحلصددددددددددددددول على املوارد وتقاسددددددددددددددم منافعها ربا  اخل، اسددددددددددددددت ابة لتقارير فريق اهليئة، وافقت 2017يف عام و  -11
تبنّي، يف سددددياق عناصددددر احلصددددول على املوارد وتقاسددددم تقريرية مالحظات تفسددددريية غري "، على إصدددددار وجمموعات العمل

 الاسددددتكمامنافعها، السددددمات املميّلزة للقطاعات الفرعية املختلفة املعنية ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة وممارسدددداهتا احملددة، 
أمانة عقدت ، النا ة عن ذلكوكخطوة مبكرة يف العملية  15".لعناصددددددر اخلاصددددددة ابحلصددددددول على املوارد وتقاسددددددم منافعهال

حلقة عمل دولية حول احلصدددددددددددول على املوارد ، املعاادة واتفاقية التنوع البيولوجي، ابلتعاون مع أمانيت 2018يف عام اهليئة 
لتوليد واخلربات واآلرا ، وعلى وجه التحديد لتيسدددددري تبادل املعلومات  16،للموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسدددددم منافعها

من بني  وح،ددددر حلقة العمل املفتوحة ابب الع،ددددوية، 17.التقريريةغري لمالحظات التفسددددريية ل يتفصدددديللإلعداد الارجات 
جمموعة ، و هامنافع وتقاسدددددددددمعلى املوارد  ، وفريق اخلربا  املعين ابحلصدددددددددولجمموعات العمل التابعة للهيئةممثلون عن آخرين، 
لقطاعات الفرعية اخلاصدددددددة ابملوارد الوراثية لألغذية ابالتمثيل اةقليمي اعتبارات سدددددددبعة خربا  يسدددددددتوفون من مرلفة  ةصدددددددغري 

لتفسددددددددريية، اروع املالحظات إعداد مشددددددددعلى بعد  يف ماا ارال   يعً  ، وقد تعاونوالزراعة للكائنات الدقيقة والالفقار ت 
 .يئةكي تنظر فيها اهل

يف املستقبل تعّمم املنظمة أن من  ، ابملالحظات التفسريية وطلبت2019يف دورهتا األخرية، يف عام اهليئة بت رحّ و  -12
عناصددر احلصددول   رى نشددرف 18.عناصددر احلصددول على املوارد وتقاسددم منافعها مع املالحظات التفسددريية بصدديغتها النهائية

متاحة على اةنرتنت جبميع لغات اآلن واي  ،2019يف هناية عام  التفسددددددرييةمع املالحظات على املوارد وتقاسددددددم منافعها 
للتدابري املتصددددددلة ابحلصددددددول على املوارد وتقاسددددددم  الوقت احلاضددددددرحىت إجرا  مسددددددح ا أي،ددددددً اهليئة وطلبت  19.األمم املتحدة

اخلربا  املعين فريق ول العمل اتعمو جمل ةاحمتاملسدددددددددددددح اذا مسدددددددددددددودة ، و منافعها للقطاعات الفرعية املختلفة للموارد الوراثية
 للتدابري القطرية للحصدددول النهائياملسدددح و . بشدددأهنا مدخالتتقدمي السدددتعراضدددها و  ابحلصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعها

 السددددمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هباتسددددتوعب اليت منافعها وتقاسددددم  على املوارد
 .يف القسم الرابع من اذه الوثيقة اهل ملخصيرد و  .70ساسية رقم األدراسة وثيقة العلى شكل متاح 

                                        
CGRFA-من الوثيقددة  26-23؛ الفقرات CGRFA-12/17/16من الوثيقددة  28-25؛ الفقرات CGRFA-10/17/16من الوثيقددة  19-17الفقرات   14

 .CGRFA-16/17/18من الوثيقة  24-22؛ الفقرات 16/17/15
 .1Report Rev./17/16-CGRFA الوثيقةمن  25الفقرة   15
16  sharing for Genetic Resources for Food -Benefit. Proceedings of the International Workshop on Access and 2018FAO.  

and Agriculture. Rome  :متاح على الرابط التايل(http://www.fao.org/3/CA0099EN/ca0099en.pdf) 
 3Inf./2.3/19/17-CGRFAالوثيقة   17
 Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  16الفقرة   18
القطاعات الفرعية للموارد  املوارد وتقاسددددم منافعها ابلنسددددبة إىل اتل   التنفيذ احمللي للحصددددول علىريلتيسددددناصددددر ع. 2019منظمة األغذية والزراعة.   19

 (http://www.fao.org/3/ca5088ar/ca5088ar.pdf)متاح أيً،ا على الرابط التايل:  . روماوالزراعة مشفوعة مبذكرات تفسريية الوراثية لألغذية
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 االتفاقات والصكوك الدولية األخرىإطار يف  التطوراتآخر  -ااثلثً 
مبا  ،اتلفة منتد تو  يف إطار صدددكوك دوليةها وتقاسدددم منافععلى املوارد جيري تناول املسدددائل املتعلقة ابحلصدددول  -13
، واملعاادة، واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، ومنظمة امللحق هبا ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول نغو يف 

  .الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية

 وبروتوكول انغواي بشأن احلصول على املوارد الوراثيةاتفاقية التنوع البيولوجي 
 واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتقاسم العادل

ية، حسدددبما اتتتطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من كل طرف متعاقد فيها اختاذ تدابري تشدددريعية أو إدارية أو سدددياسددد -14
نتائج البحث والتطوير واملنافع الناشددددددئة عن االسددددددتخدام الت اري واالسددددددتخدامات األخرى  قاسددددددمتاو مناسددددددب، هبدف 

 20.ةمتبادلصورة شرومل متفق عليها بل اويكون اذا التقاسم وفقً  .ة مع األطراف املتعاقدة اليت توفر اذه املواردللموارد الوراثي
 يقرر ذلك الطرف خالفتعاقد، ما مل املطرف المن املسدددددددتنرية وافقة املسدددددددبقة ابمل االوراثية رانً احلصدددددددول على املوارد ويكون 
احلصددددددول على التكنولوجيا اليت تسددددددتخدم املوارد الوراثية ونقل : وتشددددددمل املنافع احملتملة اليت ينبغي تقامسها ما يلي 21.ذلك

املشددددداركة يف أنشدددددطة لوج التكنولوجيا البيولوجية اليت تسدددددتند إىل املوارد الوراثية؛ واألولوية يف احلصدددددول و اذه التكنولوجيا؛ 
 22.استخدام التكنولوجيا البيولوجية للموارد الوراثية على النتائج واملنافع الناشئة عن

يف اتفاقية التنوع د وتقاسددددددددم منافعها ر على املواتنفيذ أحكام احلصددددددددول ين ّظم الذي بروتوكول نغو  او الصددددددددك و  -15
من  15املادة اليت تدخل ضددددددددددددمن نطاق واو يشددددددددددددمل املوارد الوراثية، ومنها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  23.البيولوجي

يف االلتزامات األسدددداسددددية لألطراف فيه حيدد ما يتصددددل هبا من معارف تقليدية، و ابةضددددافة إىل  24،اتفاقية التنوع البيولوجي
الوراثية  تهااحلصول على املوارد الوراثية من أجل استخدامها، أي ألغراض البحوج والتطوير على تركيب( 1: )ددددددددددددددددددددتعّلق بي ما
، االسددددددددتخداماتمثل اذه املشددددددددتقة من تقاسددددددددم املنافع ( 2)لى املعارف التقليدية املرتبطة هبا؛ عو  ،احليويةأو الكيميائية /و

لتدابري احمللية لامتثال مسدددددددددددددتخدمي املوارد الوراثية و ( 3)؛ الالحق الالحقة والتسدددددددددددددويق الت اريالتطبيقات ابةضدددددددددددددافة إىل 
اللتزامات التعاقدية اليت لوفر املوارد الوراثية، و يالطرف املتعاقد الذي يتخذاا منافعها اليت للحصدددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددم 

 .تفق عليها مقدمو اخلدمات واملستخدموني

                                        
 .لتنوع البيولوجيمن اتفاقية ا 7-15املادة   20
 من اتفاقية التنوع البيولوجي 5-15املادة   21
 من اتفاقية التنوع البيولوجي 21، 20، 19، 16، 15املواد   22
 .من بروتوكول نغو  4-4املادة   23
 .من بروتوكول نغو  3املادة   24
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ألمن الغدددذائي، وابلطدددابع اخلددداص للتنوع لبروتوكول نغو  صددددددددددددددراحدددة، يف ديبددداجتددده، أبمهيدددة املوارد الوراثيدددة ينّوه و  -16
على بعض بع،دددها لبلدان املتبادل لعتماد كما ينّوه ابالمميزة،   اليت تتطّلب حلواًل  هالبيولوجي الزراعي ومساته املميزة ومشددداكل

العامل أرجا  وأمهيتها لتحقيق األمن الغذائي يف هلذه املوارد  طابع اخلاصابليتعّلق ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، و  يف ما
بروتوكول نغو  ابلدور الرئيسددددددي ينّوه ويف اذا الشددددددأن،  .وتغرّي املناخلتنمية املسددددددتدامة للزراعة يف سددددددياق احلّد من الفقر لو 

 25.رديه كّل من املعاادة واهليئةيالذي 
األطراف، لدى وضددددددع وتنفيذ تشددددددريعاهتا أو متطلباهتا ن تنظر أب التشددددددغيليةيف أحكامه ويق،ددددددي بروتوكول نغو   -17

ألمن يف ا، يف أمهية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودوراا اخلاص هاالتنظيمية املتعلقة ابحلصددددددول على املوارد وتقاسددددددم منافع
صددددون وتشدددد يع البحوج اليت تسددددهم يف ويج هتيئ الظروف لرت يتوجب على األطراف أن وابةضددددافة إىل ذلك،  26.الغذائي

طة بشدددأن احلصدددول  مبسدددّ التنوع البيولوجي واسدددتخدامه املسدددتدام، ال سددديما يف البلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل تدابري
 27.اذه البحوج قصدتغري حاالت ألغراض البحوج غري الت ارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة 

فهو  .ا لالتفاقات الدولية األخرى يف جمال احلصددول على املوارد وتقاسددم املنافع واسددعً جمااًل نغو  يرتك بروتوكول و  -18
 ةتعلقاملتخصدصدة املخرى األتفاقات االاتفاقات دولية أخرى ذات صدلة، مبا يف ذلك وتنفيذ ال مينع األطراف فيه من وضدع 

وال تتعارض نغو  وبروتوكول التنوع البيولوجي ابحلصدددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددم املنافع، شدددددددددريطة أن تدعم أاداف اتفاقية 
وحيثما ينطبق صددددك دويل متخصددددص يتعلق ابحلصددددول على املوارد وتقاسددددم املنافع ويتماشددددى مع أاداف اتفاقية  28.اممعه

ال يسددددددددددددددري على الطرف املتعاقد أو األطراف نغو  ا، فإن بروتوكول موال يتعارض معهنغو  وبروتوكول التنوع البيولوجي 
 29.اذا الصددددك ي احملدد املشددددمول ابلصددددك املتخصددددص وألغراضتعلق ابملورد الوراثيف ما يالصددددك املتخصددددص يف املتعاقدة 

اتفاقية التنوع نسددددددددددددد ام مع اباملعاادة اليت وضدددددددددددددعت  تهصدددددددددددددراحة يف ديباجنغو  هبا بروتوكول ينّوه الصدددددددددددددكوك اليت من و 
ا دوليً  ال صدددددكً اليت ميكن اسدددددتخدامها لتحديد ما يشدددددكّ  اةرشدددددادية بشدددددأن املعايريجاريًة املناقشدددددات ال تزال و  30.البيولوجي
  31.هاوتقاسم منافععلى املوارد  ا للحصولمتخصصً 

يال  االعتبار إبلزم بروتوكول نغو  أطرافه املتعاقدة ي  ابةضدددافة إىل اذا االنفتاح على الصدددكوك الدولية األخرى، و  -19
شدريطة  ومنظمات دولية معنية،أخرى مبوجب صدكوك دولية ذات الصدلة الواجب للعمل اجلاري ذي الصدلة أو املمارسدات 

 32.امتعارض معهالعدم شدددددددددريطة اذا الربوتوكول و التنوع البيولوجي و ألاداف اتفاقية عمل وتلك املمارسدددددددددات لذلك ا دعم
ذات  ليةالدو  املنتد توثيق مع التعاون ال يسددددددددددددعى مرمتر األطراف بوصددددددددددددفه اجتماع األطراف يف بروتوكول نغو  إىل اولذ

 33.فيها متابعة التطوراتإىل و واهليئة املعاادة الصلة، مبا يف ذلك 

                                        
 .بروتوكول نغو ، الديباجة  25
 .)ج( من بروتوكول نغو  8املادة   26
 .)أ( من بروتوكول نغو  8املادة   27
 .من بروتوكول نغو  2-4املادة   28
 .من بروتوكول نغو  4-4املادة   29
 .من املعاادة 1-1املادة   30
 ./11CRP./3CBD/SBIو /17INF//2CBD/SBIالوثيقتان ميكن االطالع على   31
 .من بروتوكول نغو  3-4املادة   32
 ./14/3CBD/SBIمن الوثيقة  40-33؛ الفقرات 7/3MOP/DEC/-CBD/NP؛ الوثيقة /5/2CBD/NP/MOP/DECالوثيقة   33
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 ملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةا
حلصول على املوارد وتقاسم منافعها ابشأن ، اي صك متخصص اهليئةرعاية بالتفاوض بشأهنا  جرىاملعاادة، اليت  -20

املوارد الوراثية املتعدد األطراف للحصدددددددول على املوارد وتقاسدددددددم منافعها  هايشدددددددمل نظامو  34.املوارد الوراثية النباتيةينطبق على 
املوارد الوراثية النباتية اخلاضعة األطراف املتعاقدة الدول سيادهتا، توفر ل تهاويف ممارس. 1امللحق النباتية للمحاصيل املدرجة يف 

واد املأي،ا النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها م ي،و  35.ةدارهتا ومراقبتها واملوجودة يف اجملال العام
حتتفظ هبا مرسددددسددددات دولية أخرى اليت واد وامل، منظمة منظومة اجلماعة االسددددتشددددارية للبحوج الزراعية الدولّيةلدى " ودعةامل"
النظام املتعدد األطراف للحصدددددددددول على ويف إطار . اطوعً فراد األومواد يتيحها  ،عاادةاجلهاز الرائسدددددددددي للمع اتفاقات مع وقّ ت  

ألغراض الصدددددددددون واالسدددددددددتخدام يف البحوج والرتبية والتدريب يف  احلصدددددددددول على املوادتاح إمكانية املوارد وتقاسدددددددددم منافعها ت  
خدامات أو غرياا من االسددت/أو الصدديدالنية و/ألغراض االسددتخدامات الكيميائية و أاّل تشددمل اذه ةطياألغذية والزراعة، شددر 
يف االتفاق املوحد لنقل بيّنة شددددرومل م منافعها مبوجبد وتقاسددددم ر احلصددددول على املواويكون  36.العلفية/الصددددناعية غري الغذائية

 37.املستخدمني الالحقنيابةضافة إىل واملستلم املزّود األويل ت لزم  املواد
النظام املتعدد األطراف للحصدددددددددددددول على املوارد عملية لتعزيز  لمعاادةاجلهاز الرائسدددددددددددددي ل، أطلق 2013يف عام و  -21

، بوضع تدابري لز دة أخرى لة مسائلمن بني  ، فتكل  ،  جمموعة عمل اصصة مفتوحة الع،ويةنشا  إب وتقاسم منافعها
املدفوعات واملسددددددامهات القائمة على املسددددددتخدمني يف صددددددندوق تقاسددددددم املنافع بصددددددورة مسددددددتدامة ميكن توقعها يف األجل 

التغيريات كما يف   االتفاق املوحد لنقل املوادتنقيحات على إدخال  لة أمور، يف من بني ، ونظرت جمموعة العمل .الطويل
املوارد الوراثية النباتية ما خيص لبلدان يف ل االعتماد املتبادلومبا أن . النظام املتعدد األطرافاليت ميكن إدخاهلا على تغطية 

االعتماد هلذا داًث ابلكامل ا حميف تعزيزه تقديرً لنظر اأسدددددددددددددداس مشل ، للنظام املتعدد األطرافل إحدى احل ج الرئيسددددددددددددددية ميثّ 
 38.اعلى النحو املنصوص عليه يف دراسة أجريت مرخرً  املتبادل،

  ي لددة أمور، يف معددايري وخيددارات ممكنددة لتكي من بني، ت جمموعددة العمددلخالل فرتة السددددددددددددددنتني األخرية، نظر و  -22
ت جمموعة العمل يف ونظر . تهنطاق تغطياملمكن لتوسددددددددديع التغطية النظام املتعدد األطراف والتدابري الداعمة لتيسدددددددددري تنفيذ 

يغطيها النظام املتعدد أي احملاصدددددديل واألعالف اليت )على امللحق األول للمعاادة  املصددددددادقات: عملية ممكنة ملراجعة حالة
وتوفر املواد ضددددددمن النظام املتعدد  املنافع؛املسددددددتخدم العائد إىل صددددددندوق تقاسددددددم  ؛ ومسددددددتوى الدخل القائم على(الطراف

  .األطراف وسبل احلصول عليها

                                        
   .من املعاادة 3املادة   34
 .من املعاادة 2-11املادة   35
 .أ من املعاادة 3-21املادة   36
 .من املعاادة 4-12املادة   37
 .bq533e.pdf-http://www.fao.org/3/a: الرابط التايل الدراسة متاحة على  38

http://www.fao.org/3/a-bq533e.pdf
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تعزيز لتدابري حول التوصددل إىل توافق يف اآلرا   يف دورته الثامنةللمعاادة  اجلهاز الرائسددي اسددتهدف، 2019يف عام  -23
مفاوضددات مكثفة، مل يتمكن إجرا  ورغم . املفاوضددات منذ سددت سددنوات، واو بند ما برح قيد النظام املتعدد األطرافعمل 

وشددددّ ع على عقد مشدددداورات  39، 2/2019واعتمد القرار حول تعزيز النظام من التوصددددل إىل توافق يف اآلرا  اجلهاز الرائسددددي 
 . املعنينيغري رمسية بني األطراف املتعاقدة وال سيما مشاورات وطنية بني القطاعات وأصحاب املصلحة 

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
 هااسدددددددتخدامإىل اتفاق دويل حيّدد حقوق الدول ومسدددددددرولياهتا ابلنسدددددددبة اي اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  -24

 .املوارد الطبيعية البحريةوإدارة بعض األنشطة االقتصادية، ومحاية البيئة، وصون القيام ب انظمً محميطات العامل، 
أعمداق البحدار يف الوطنيدة، أي يف أعدايل البحدار و ت دة يف منداطق خدارجدة عن الوال و املوارد الوراثيدة البحريدة املوجو  -25
لكن يف حالة العمليات واألنشدددددددددددددطة اليت و  .نطاق اتفاقية التنوّع البيولوجي وبروتوكول نغو  التابع هلا ة عنخارج"( املنطقة)"

العمليات اذه  رقابتها، تنطبق أحكام اذين الصدددكني، بصدددرف النظر عن مكان اثهور آاثرجتري ضدددمن والية دولة أو حتت 
مدى تغطية اتفاقية األمم املتحدة غري أن  40.الواليةاذه خارج حدود  وضددمن والية الدولة الوطنية أسددوا  كانت ، واألنشددطة

موضع جدل بفعل التفسريات املختلفة ما تزال الوطنية ت لقانون البحار للموارد الوراثية البحرية يف املناطق اخلارجة عن الوال 
 .العلمية والبحوج البحرية "املنطقة"أعايل البحار وتتناول لبعض أحكام االتفاقية، مبا يف ذلك تلك اليت 

بناً  على عمل جمموعة العمل غري الرمسية املفتوحة الع،دددوية واملخصدددصدددة لدراسدددة الق،دددا  املتعّلقة بصدددون التنوّع و  -26
قّررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  41الوطنية واسدددتخدامه على مو مسدددتدام،ت البيولوجي البحري خارج مناطق الوال 

 ضدددمن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ي عص بصدددون التنوّع التفاوض بشدددأن صدددك دويل ملزم قانونً  2015حزيران /يونيو
، بدأت 2016آذار /ويف مارس .الوطنيدة واستخدامه على مو مستدامات ة عن الواليدالبيولوجي البحري يف املناطق اخلارجد

إىل جوارية تقدمي توصدديات على عملها  69/292،42اجلمعية العامة لألمم املتحدة الل نة التح،ددريية، املنشددأة مبوجب قرار 
على أن  مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، اجلمعية العامة بشدددددأن عناصدددددر مشدددددروع نص صدددددك دويل ملزم قانونً 

 .2017عن تقدمها احملرز للول هناية عام  اتقريرً إىل اجلمعية العامة رفع ت
 املررخ 43 72/249، قررت اجلمعيددددة العددددامددددة لألمم املتحدددددة، يف قراراددددا 2017كددددانون األول   /يف ديسددددددددددددددمربو  -27
 واستخدامه املستدام يفالتنوع البيولوجي البحري  صونعقد مرمتر حكومي دويل حول ، 2017 كانون األول  /ديسمرب 24

ا ووفقً . حتت رعاية األمم املتحدة، للنظر يف توصدددددددديات الل نة التح،ددددددددريية 44،الوطنيةت املناطق الواقعة خارج نطاق الوال 
ال سددديما واسدددتخدامه على مو مسدددتدام،  البحريالتنوع البيولوجي صدددون : ، يتناول املرمتر احلكومي الدويل72/249للقرار 

واملوارد الوراثية البحرية، مبا يف ذلك مسدددائل تقاسدددم جمتمعة وبصدددورة كلية؛  الوطنية،ت يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوال 
وتقييم اآلاثر البيئية وبنا   ؛أدوات اةدارة القائمة على املناطق اليت تت،دددددددددّمن املناطق احملمية البحريةمثل وتدابري من  ؛املنافع

                                        
 .2/2019القرار   39
   .من اتفاقية التنوع البيولوجي( ب) 4املادة   40
41  https://www.un.org/depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm 
   .69/292 اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار  42
 .72/249 اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار  43
44  https://www.un.org/bbnj 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/292
https://undocs.org/ar/A/RES/72/249
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، للمرة 2019 آب /ملرمتر احلكومي الدويل، يف دورته الثالثة يف أغسددددطساوقد تفاوض . القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية
 ".املسودة الصفر"وضعه رئيس املرمتر بوصفه األوىل، على نص 

ويتناول  45.الرابعة تهيف دور املرمتر فيه ينظر ل أعد الرئيس مشروع نص منقح التفاق يف إطار اتفاقية قانون البحارو  -28
أتجيل  تّ و  .مسددددددائل تقاسددددددم املنافعيف ذلك البحرية، مبا لوراثية من مشددددددروع النص املنقح املوارد ا( 13-7املواد )اجلز  الثاين 

 .2022الدورة الرابعة للمرمتر احلكومي الدويل إىل عام 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

الل نة احلكومية الدولية املعنية ابمللكية  2000للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف عام  العامةاجلمعية أنشدددددددددددددأت  -29
جتري الل نة مفاوضددددددددات قائمة و  46.(الل نة احلكومية الدولية) الفنون الشددددددددعبيةالفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و 

حلماية املعارف التقليدية  ةدولي ةقانونيأو صدددكوك قانوين دويل على النصدددوص لوضدددع الصددديغة النهائية التفاق بشدددأن صدددك 
 .والتعبريات الثقافية التقليدية واملوارد الوراثية

ال و  -30 العامة للمنظمة العاملية للملكية إىل اجلمعية وافقت الل نة احلكومية الدولية يف دورهتا األربعني على أن حي 
شدددددروع صدددددك قانوين دويل يتعلق ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ه الرئيس ملأعدّ نص  2019الفكرية لعام 

يف دورهتا احلادية واخلمسددددني و . 2021-2020لفرتة السددددنتني  ، أي الل نة،اوأوصددددت بت ديد واليته املرتبطة ابملوارد الوراثية
والية الل نة احلكومية الدولية واتفقت على خطة اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية جددت ، 2019يف عام 

أو صددددكوك قانوين دويل إعداد صددددك هبدف إجناز عملها تسددددريع ا لواليتها، وسددددتواصددددل الل نة، وفقً . العمل لفرتة السددددنتني
ت،من احلماية املتوازنة ساملتعلقة ابمللكية الفكرية اليت  أو النواتجاملتعلق دون احلكم مسبًقا على طبيعة الناتج  ،قانونية دولية
الددة ل ومن املقرر حدداليددًا عقددد الدددورة احلدداديدة  47.لموارد الوراثيددة واملعددارف التقليددديددة وأشددددددددددددددكددال التعبري الثقددايف التقليددديددةوالفعددّ

 .2021 أيلول/سبتمرب 3أغسطس إىل  30يف الفرتة من ولية احلكومية الدواألربعني لل نة 
 منظمة الصحة العاملية

 عية املعروفة ابسددم )منظمة الصددحة العاملية يئة اختاذ القرار يف هل، اعتمدت الدورة الرابعة والسددتون 2011يف عام  -31
والفوائد اللقاحات ل إىل والتوصددددددّ تبادل فريوسددددددات األنفلونزا اخلاص ابلتأاب لألنفلونزا اجلائحة لطار اة"( الصددددددحة العاملية

اةطار إىل حتسددددددددددددددني االسددددددددددددددتعداد ملواجهة اذا ويهدف  .)اةطار اخلاص ابلتأاب ملواجهة األنفلونزا اجلائحة( "األخرى
النظام العاملي ملراقبة ومواجهة األنفلونزا التابع ملنظمة الصدددددددحة متتني تحسدددددددني و ب اوابئيً  هاتفشددددددديمن احلماية تني األنفلونزا ومت

 :من أجلنظام عادل وشفاف ومنص  وفّعال، على أساس املساواة التوصل إىل العاملية، هبدف 
  ةنسان؛يصيب اوابئي  تفش  ميكن أن تردي إىل وفريوسات األنفلونزا األخرى اليت  H5N1فريوس تبادل  (1)
  .األخرى قاسم الفوائداللقاحات وتإىل  توّصلالو  (2)

                                        
   .A/CONF.232/2020/3الوثيقة   45
46  https://www.wipo.int/tk/en/igc. 
  ./18/51WO/GAمن الوثيقة  226لفقرة ا  47

https://undocs.org/en/a/conf.232/2020/3
https://www.wipo.int/tk/en/igc
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ميكن أن تردي إىل تفش  وابئي يصيب اةنسان فريوسات األنفلونزا اليت  تبادلتنسيق منظمة الصحة العاملية  وتتوىل -32
إطار "ويوفر . رصدددددددد األنفلونزا والتصددددددددي هلاالشدددددددبكة العاملية لمن خالل شدددددددبكة دولية من اتربات الصدددددددحة العامة تسدددددددمى 

ملواجهة حاالت التفشدددددي الوابئي ملرض األنفلونزا وتبادل فريوسدددددات األنفلونزا واحلصدددددول على اللقاحات وتقاسدددددم االسدددددتعداد 
الشدددبكة إطار لى اللقاحات واملنافع األخرى ضدددمن عصدددول تبادل فريوسدددات األنفلونزا واحللرجعية الشدددرومل امل "املنافع األخرى

التفدداق املوحددد ا)ومع كيددانت خددارج النظددام ( 1 املوحددد لنقددل املواد االتفدداق)لرتصدددددددددددددددد األنفلونزا والتصددددددددددددددددي هلددا العددامليددة 
  48(.2 املواد لنقل
اليت ع قدت يف عام  نظرت  عية الصددددددددددددحة العاملية التابعة ملنظمة الصددددددددددددحة العاملية يف دورهتا الثانية والسددددددددددددبعنيو  -33
وكان االستنتاج الرئيسي  49.بروتكول نغو على تنفيذ املرتتبة  لصحة العامةعلى ااحملتملة التبعات بشأن يف تقرير ، 9201
الصددحة كّل من با قدمً للم،ددّي  افرصددً  تشددمل التبعاتاذه وأّن على الصددحة العامة تبعات ربوتوكول نغو  ل أنّ  او تقريرلل

أمهية التشارك يف  ، لة أمورمن بني وابةضافة إىل ذلك، حدد التقرير،  .بادئ التقاسم العادل واملنص  للمنافعمبالعامة و 
كان   تقاسددددم املنافع الناشددددئة عن اسددددتخدامهاأن ابلصددددحة العامة، ولث كي  املتعلقة  رضددددةللكائنات املمّ  الوقت املناسددددب

طلبت  عية و  .بروتوكول نغو وإنفاذ ا ألسددباب تتعلق ابلصددحة العامة ويف ضددو  بد  نفاذ وسدديكون على مو متزايد مهمً 
 أن يوسع االخنرامل مع الدول األع،ا  وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي املدير العام ملنظمة الصحة العامليةمن الصحة العاملية 

لتقدمي معلومات عن املمارسددددددات والرتتيبات احلالية لتقاسددددددم واملنظمات الدولية ذات الصددددددلة وأصددددددحاب املصددددددلحة املعنيني 
غري احملتملة للصدددددحة العامة و النواتج عن  ، ف،ددددداًل هاوتقاسدددددم منافع على املوارد ، وتنفيذ تدابري احلصدددددولالكائنات املمرضدددددة
 50.ذلك من تبعات

اةطار اخلاص ابلتأاب يف سددددددياق  هاوتقاسددددددم منافع على املوارد احلصددددددول ا عية الصددددددحة العاملية أي،ددددددً  تناولتو  -34
نفلونزا األتقاسدددددددم فريوس  معاجلة وطلبت من املدير العام ملنظمة الصدددددددحة العاملية إعداد تقرير عن .األنفلونزاجائحة ملواجهة 

عتبارات االو  ، مبا يف ذلك تلك اليت تنفذ بروتوكول نغو القائمة ذات الصددددددددددددلة التشددددددددددددريعات والتدابري التنظيميةجانب من 
 51.ذلكة العامة املتعلقة بيالصح

 منظمة الصدددددددددددددحة العاملية تقريرًا عن تقاسدددددددددددددم فريوس األنفلونزا وموجزًا أعّدت اسدددددددددددددت ابًة للطلبات املذكورة أعاله، و  -35
ت منظمة الصحة العاملية، ابلتشاور ابةضافة إىل ذلك، أعدّ و . 52 عن التشريعات والتدابري التنظيمية الوطنية املتعلقة ابألنفلونزا

 ؛الكائنات املمرضدددةجلمع معلومات عن: )أ( املمارسدددات والرتتيبات احلالية لتقاسدددم  امسدددحً ي، مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوج
الرابعة  يف دورهتا  عية الصدددددحة العاملية إىل بذلك اتقريرً  متدّ . وق53هاوتقاسدددددم منافع على املوارد تنفيذ تدابري احلصدددددولو )ب( 

                                        
 . /eng.pdf9789241503082/2011http://whqlibdoc.who.int/publications_متاح على الرابط التايل:  ني ، سويسرا، ج2011منظمة الصحة العاملية،  48
 اآلاثر الصدددددحية العمومية" بعنوان 2017صدددددحة العاملية يف عام التقرير إىل الدراسدددددة اليت أعدهتا أمانة منظمة ال. يسدددددتند 72/32 عية الصدددددحة العاملية   49

مرلضددددددددددددددددددددددات
 
ا متددددددداحدددددددة)". املرتتبدددددددة على تنفيدددددددذ بروتوكول نغو  وتبدددددددادل امل -https://www.who.int/docs/defaultعلى الرابط التدددددددايل:  أي،ددددددددددددددددددددددً

source/documents/nagoya-protocol/nagoya-full-study-arabic.pdf?sfvrsn=ec2ab49d_12). 
  WHA72(13)  عية الصحة العاملية قرار  50
  WHA72(12)  عية الصحة العاملية قرار  51
 ar.pdf-)12(72A/72https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA أنظر  52
 protocol-nagoya-the-of-implications-health-public-)13(72wha-on-https://www.who.int/publications/m/item/survey أنظر  53

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241503082_eng.pdf
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التبعات املرتتبة شددددأن منظمة الصددددحة العاملية مواصددددلة العمل ب بعد النظر يف التقرير، طلبت الدول األع،ددددا  منو  54.والسددددبعني
 55.على تنفيذ بروتوكول نغو  على الصحة العامة

ميزة السمات املاليت تستوعب  هالى املوارد وتقاسم منافععصول حالتدابري القطرية لل -ارابعً 
 واملعارف التقليدية املرتبطة هباللموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 هاوتقاسم منافععلى املوارد للتدابري القطرية املتعلقة ابحلصول مسح جرا  إباألمانة كّلفت ،  اهليئةاست ابة لطلب  -36
  .واملعارف التقليدية املرتبطة هباللموارد الوراثية لألغذية والزراعة ميزة تستوعب السمات املاليت 
للموارد لسددمات املميزة االبلدان تناول  يةلكيف ااسددتعراضددً  70الدراسددة األسدداسددية رقم  ثيقةالوارد يف و  املسددح قّدميو  -37

تدابرياا التشدددريعية واةدارية والسدددياسددداتية اخلاصدددة رفية حل ا إىل اسدددتنادً هبا التقليدية املرتبطة  واملعارف الوراثية لألغذية والزراعة
إىل تقدمي صورة كاملة عن  يع التدابري القطرية املتعلقة ابحلصول املسح وال يهدف . هاوتقاسم منافععلى املوارد ابحلصول 

، بل يهدف واحللول املمكنة هلذه التحد تاملت،منة التنفيذ والتحد ت  أوضاعل ، كما ال حيلّ هامنافع وتقاسمعلى املوارد 
ها للموارد وتقاسم منافععلى املوارد  احلصولتناول هج املتنوعة اليت اختارهتا البلدان يف إىل تقدمي تصني  للن   من ذلك بداًل 

أمثلة قطرية على التدابري اليت تنص صددراحة على نوع  املسددحويقدم . املرتبطة هبا واملعارف التقليديةالوراثية لألغذية والزراعة 
ذات قد تكون  لكنها عليهاا التدابري اليت ال تنطبق حصدددددددددرً كما على للموارد الوراثية لألغذية والزراعة  من املعاملة اخلاصدددددددددة 

 .وتبادهلا ستخدامهاابخاص صلة بشكل 
وتقاسدددم  على املوارد تدابري احلصدددول( 1: )هاوتقاسدددم منافع على املوارد نوعني من تدابري احلصدددولاملسدددح ناول يتو  -38

 ؛واسدددددددددددتخدامها املرتبطة هبا واملعارف التقليديةالوراثية احلصدددددددددددول على موارداا عملية اليت تنظم البلدان من خالهلا منافعها 
أن تكون اليت هتدف البلدان من خالهلا إىل "( تدابري العناية الواجبة"أو )بلد املسددددددددتخدم الما يسددددددددمى بتدابري امتثال و ( 2)

 وضددددعو املسددددتنرية وفًقا للموافقة املسددددبقة  قد ّت احلصددددول عليها ضددددمن وال هتاواملعارف التقليدية املسددددتخدمة الوراثية املوارد 
 .متبادلةبصورة الشرومل املتفق عليها 

ها للموارد الوراثية لألغذية وتقاسددددم منافععلى املوارد  يتبع املسددددح ايكل العناصددددر الرئيسددددية اخلمسددددة لتدابري احلصددددولو  -39
احلصددول على و ( 2)الرتتيبات املرسددسددية؛ ( 1: )العناصددر اخلاصددة ابحلصددول على املوارد وتقاسددم منافعهايف ت اليت حدد والزراعة
املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة لى عصدددددددول احل( 3)واالسدددددددتفادة منها؛ ألغذية والزراعة لالوراثية املوارد 

 .واالمتثالالرصد و ( 5)؛ وما يرتبط هبا من معارف تقليديةاملنافع املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية تقاسم و ( 4)واالستفادة منها؛ 

 الرتتيبات املؤسسية

على املوارد وتقاسم واحدة عن احلصول الوكالة المسرولية هنج  ا اوالنهج املرسسي األكثر شيوعً  أنّ املسح ي بنّي  -40
تقوم  ،ويف أقلية من البلدان .بيئية أو علميةة سددلطواحدة الختصددة املوطنية ة الالسددلطور دتقوم بيف أحيان كثرية، و . منافعها

                                        
 EB148/21؛ والوثيقة A74/9 قرار  عية الصحة العاملية  54
 WHA74.7 الصحة العامليةقرار  عية   55
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اتلفة  ويف بلدان أخرى، تتقاسدددددم سدددددلطات .أو الزراعة/على األغذية والغاابت وي سددددداسددددداأل ااسدددددلطات تركيز هبذا الدور 
وقد . املقصددود اأو اسددتخدامه ةرد الوراثياا لنوع املو تبعً ها وتقاسددم منافععلى املوارد املسددرولية املرسددسددية عن تدابري احلصددول 

لتنسدددديق أنشددددطة احلصددددول على املوارد وتقاسددددم آليات عدة سددددلطات اذه املسددددروليات  اتتقاسددددم فيهأنشددددأت بلدان اتلفة 
 .أو الل نة الواحدةطة آلية احملمثل ك،  منافعها عرب القطاعات وأصحاب املصلحة

 واستخدامها ألغذية والزراعةلاحلصول على املوارد الوراثية 

ختلفة من املنواع األو ختلفة املوراثية الوارد امل فئاتبني  هاوتقاسم منافععلى املوارد  العديد من تدابري احلصولميّيز  -41
 .اخيص اتلفة هلاق إجرا ات تر يتعلق ابملوارد، وتطبّ  يف مااملقصودة األنشطة 

 فئات املوارد الوراثية
 يتم احلصدددول اليت  الوراثيةعلى اسدددتخدامات املوارد فقط  على املوارد وتقاسدددم منافعها نطبق بعض تدابري احلصدددولي

مععلى االسدددددتخدامات اجلديدة أو املسدددددتمرة ملوارد البعض اآلخر  نطبقيبينما . برياتدالبعد بد  نفاذ  عليها أو  جت 
صل ع  .التدابريليها قبل بد  نفاذ حي 

 ّدد". نشدددددددددددأاملبلد ال"وتكون وارد اذه املاليت توفر  نالبلداالوراثية على املوارد إمكانيَة احلصدددددددددددول متنح  ،عادةيف ال  حي 
خصدددددائص "يف اثلها قد طورت الوراثية املوارد عترب أن ي  ا تدابري احلصدددددول الظروف اليت هبد دّ حتا اتلفة طرقً سدددددح امل

 .املعين للمورد الوراثي" بلد املنشأ"البلد على أنه اذا ترال  معني يف بلد" مميزة
  اليت الوراثية يز بني املوارد ميال على املوارد وتقاسددددددددم منافعها كثري من التدابري القطرية املتعلقة ابحلصددددددددول اليبدو أن

مواد ، مثاًل ا، مبدا يف ذلدك، هدكليهدا  ، مدا يعين ضددددددددددددددمندا أهندا تنطبق علأو القطداع اخلداص القطداع العدامحيتفظ فيهدا 
 .حيتفظ هبا القطاع اخلاصاليت  اةنسال

  اليت  الوراثيةنطاق املوارد منحصددددرة من حيث اسددددتعرضددددت اليت منافعها وتقاسددددم على املوارد معظم تدابري احلصددددول
بيولوجية على نطاق الوارد املأخرى وتشدددددمل تدابري . الوراثية خلصدددددائصدددددها، أي اسدددددتخدام املوارد البيولوجية تتناوهلا

املسدددتخدمة ألغراض االسدددتزراع أو تلك املوارد اسدددتبعاد كأحكام أخرى،  مبوجب نطاق الق أوسدددع، لكنها قد ت،ددديّ 
 .االستهالك

  مبوجب اليت ت دار وراثية الوارد املبطريقة أو أبخرى  هاوتقاسددددددددددم منافععلى املوارد معظم تدابري احلصددددددددددول يسددددددددددتبعد
، املوارد الوراثيةفئات كاملة من التدابري سددددددددددتثين بعض يو . الدولية ترتيبات خاصددددددددددة متعددة األطراف مثل املعاادة

أو املوارد الوراثية اخلاضدددعة الثروة احليوانية أو  الغاابتأو  األمساكأو  املسدددتأنسدددة، النبااتتاملوارد الوراثية ألنواع  مثل
 .حلماية امللكية الفكرية

 املقصودة األنشطة
 البحث "، أي "اسددددددددتخدامها"الوراثية جلهة املوارد ها وتقاسددددددددم منافععلى املوارد  تتناول تدابري احلصددددددددولعادة، يف ال

استخدام لن يردي  اولذ 56،)...("البيولوجي للموارد الوراثية و  التشكيل الكيميائيأو /لتكوين الوراثي ولوالتطوير 

                                        
   .)ج( من بروتوكول نغو  2املادة   56
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ألن  هاوتقاسددم منافععلى املوارد  التزامات احلصددول إىل فرضعادة  املنت ات الزراعية للبيع أو لالسددتهالك البشددري
 .هامنافع وتقاسمعلى املوارد  من نطاق تدابري احلصول أو ألنه مستبعد صراحةغري مقصود " االستخدام"

  األعالف واملنت ات /املنت ات الزراعية لألغذيةيف حني سددددددددديكون من الصدددددددددعب يف كثري من األحيان التمييز بني
ري معروف يف مرحلة البحث يكون غا ما كثريً االسددددددددددددددتخدام النهائي للمنتج   كون)األعالف /الزراعية لغري األغذية

إجرا ات قدم ويالتمييز القيام بذلك إىل  هاوتقاسددددددددم منافععلى املوارد تدابري احلصددددددددول يسددددددددعى بعض ، (والتطوير
 .هانلكل ماتلفة 

   تدابري بني البحوج الت ارية وغري الت ارية، بينما ينص بع،ددددها على إجرا ات حمددة يف احلاالت اليت اليز بعض مي
املوارد تدابري أنشدددطة البعض  يسدددتثينو  "الت اري"تعري  موحد لددددددددددددددددد ليس اناك و . املقصدددود سدددتخداماال يتغري فيها

 ".الت اري"ن خالل تعري  ماةنسال، مثل املرتبطة هبا األنشطة الوراثية لألغذية والزراعة أو 
 الصون ألغراض و  تدابري على إعفا ات أو إجرا ات مبسطة ألنشطة حمددة، مثل البحوج التصنيفيةالنص بعض ي

أو  بينها يف ماو  ضدددددمن الشدددددعوب األصدددددلية واجملتمعات احملليةالوراثية النبات وتبادل املوارد /وأغراض صدددددحة احليوان
 . شبكات البحوجضمن املزارعني واملبادالت  بني

 إجرا ات الرتخيص
 املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية  إجرا ات الرتخيص نفسددددددددددددددها على يف كثري من البلدان، تنطبق

على تدابري احلصددددددددددددددول بينما تعكس و . أخرى تقليدية ةأي مورد وراثي آخر أو معرفكما تنطبق على املرتبطة هبا  
إالّ اتية، ملوارد الوراثية النبابا خاصددة يف العديد من البلدان املعاادة وتت،ددمن أحكامً  هاوتقاسددم منافعالوراثية املوارد 

الفرعية  ملوارد الوراثية لألغذية والزراعةا تدابري ترتيبات خاصددددددددددددددة لقطاعاتالمن فحسددددددددددددددب عدد قليل لدى  هأن
 .األخرى

 أو نقلها /و أو اسدددددتخدامها/وقت احلصدددددول على املوارد الوراثية و املسدددددتنريةتدابري املوافقة املسدددددبقة التطلب معظم ي
فقط، أي وقت التحصيل أو البحث؛ األمر او اشرتامل التس يل يف بداية  بديال اهن ً اناك غري أن (. تصديراا)
 .عندما تتولد املنافع ابلفعلإال متطلبات تقاسم املنافع تبدأ ال و 

 ألغراض سدددعى إىل احلصدددول ي   شدددكل إخطار بسددديط، حني على مثاًل تدابري على إجرا ات مبسدددطة، النص بعض ي
أو احليوان أو النبات، أو لألمن  اةنسددددددددان،بصددددددددحة علقة طوارئ متأو يف حاالت الصددددددددون ألغراض  مثاًل  حمددة،

نص بعض القوانني على عمليات يو . الغذائي يف حالة أخطار هتدد حياة وصدددحة البشدددر أو احليوانت أو النبااتت
 مبا يف مسددددددار سددددددريع لفئات حمددة من املسددددددتخدمني، مثل السددددددكان احملليني واملزارعني ومزارعي التنوع البيولوجي،

 .الشعوب األصلية واجملتمعات احملليةذلك 
 مبا يف ذلك  ،لموارد الوراثيةلدلة بصددددددددورة متبا عليهاتفق املشددددددددرومل للمعيارية ا ا وأحكامً تدابري شددددددددروطً البعض قرر ي

 .للموارد الوراثية لألغذية والزراعة
  جمموعة كاملة من املوارد ، مثاًل الرتاخيص اةطارية اليت تشمل، جمال جمال غري مستكش  إىل حد كبري او اناك

التعاون الطويل األجل، حاالت بعض البلدان تسددددددمح ابتفاقات إطارية، ما قد ييسددددددر يف تدابري الغري أن . الوراثية
 .مبا يف ذلك تقاسم املنافع
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 لألغذية الزراعة وما يرتبط هبا من  الوراثية النباتية املوارد الستيعاباجلميع  هنج واحد يناسب عدم وجوداملسح  يركد
 العمليدةاآلاثر من البحوج لتحدديد د يدمز إجرا  انداك حاجة إىل وأن إجرا ات الرتخيص، مبوجب تقليددية معدارف 
 .املختلفة النهجلتنفيذ 
 واستخدامهالألغذية والزراعة املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية حلصول على ا

احلصددددددول على املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة تدابري يف كثري من األحيان تتعامل بينما  -42
تنطبق تدابري بعض اللمتطلبات أو اعتبارات حمددة املسددددددح ، حدد تعاملها مع املوارد الوراثيةشددددددبيه بواسددددددتخدامها على مو 

 :بشكل فريد على املعارف التقليدية

  قد فمثال، حتديد نطاق املعارف التقليدية؛ هج ن  يتعلق ب يف مامنافعها على املوارد وتقاسددددم ختتل  تدابري احلصددددول
تيح يو . واملوارد البيولوجية واملعارف اةيكولوجية الوراثيةابملوارد  تكون املعارف التقليدية مرتبطة على نطاق واسدددددددددع

 ."املعارف التقليدية"على املعارف التقليدية تعري  للقائمني تدابري البعض 
   لمعارف التقليديةاحلامل الصحيح ليتعلق بكيفية حتديد  يف مااتلفة  جاناك هن. 
 املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية تدابري إجرا ات حمددة على املعارف التقليدية، مبا يف ذلك الطبق بعض ي

 .لألغذية والزراعة
  املرتبطة إجرا ات إشددددددراك السددددددكان األصددددددليني واجملتمعات احمللية يف منح إمكانية احلصددددددول على املعارف التقليدية

 .قيد التطويرالبلدان  يف العديد مناي ما تزال و . متنوعةابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 
  احمللي والوطين والدويل اليت تفسددددددددددر معص على املسددددددددددتو ت  التوجيهيةاخلطومل /عدد متزايد من الربوتوكوالتاناك

 .املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية يف سياق ثقايف

 التقاسم العادل واملنصف للمنافع
يتعلق بنطاق وتصدميم التزامات تقاسدم املنافع  يف ماا ا كبريً تباينً  هاوتقاسدم منافععلى املوارد تتباين تدابري احلصدول  -43
الطابع ، ومسددتوى بصددورة متبادلة ملسددائل املتفق عليهااوصددل إىل تةجرا ات املتوخاة للابو  التقليديةموارد الوراثية واملعارف لل

  :املطلوب لالتفاقالرمسي 

 حتديد طرائق تقاسم املنافع على أساس كل حالة على حدة أمر لسلطات الوطنية املتخصصة لتدابري الرتك بعض ي
تقاسدددددددم تطلبات ملأدىن  احتدد حدً  إهنامن حيث  أكثر تقريريةتدابري أخرى اناك و . صدددددددولك ز  من تصدددددددريح احل

 .املنافع
  نص تدابري أخرى ت؛ و مثال املزارعنيكتدابري من التزامات تقاسم املنافع فئات معينة من املستخدمني،  البعض يعفي

 . ألغذية والزراعةلالوراثية  داملوار بحوج لعلى تبسيط إجرا ات تقاسم املنافع 
  تقاسددددم ل، مبا يف ذلك ف،ددددلى توجيهية وممارسدددداتخطومل تعاقدية منوذجية ومدونت سددددلوك و شددددرومل و ضددددعت

والكائنات للنبااتت تلك اليت ، ال سدددددددددددددديما للموارد الوراثية لألغذية والزراعة متنوعةاملنافع، لقطاعات فرعية 
 .ةالدقيق
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 واملعارف التقليدية حالة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف  امنوذجيً تدابري احلاالت اليت قد تنشددددددددددددددأ التناول بعض ي
حتديد املسددددددددددددددتفيدين بوضددددددددددددددوح أو عندما يكون اناك العديد من فيها ال ميكن احلاالت اليت  املرتبطة هبا، مثاًل 

ليل غري عدد ق هامنافع املوارد وتقاسدددمعلى  يتعلق ابلتزامات احلصدددول يف مايتناول دور الوسدددطا  وال  .املسدددتفيدين
 .من التدابري

 حيدد ، لموارد الوراثية لألغذية والزراعةلتقاسددددددددم املنافع ابلتحديد بخاصددددددددة تدابري عادة على قواعد بينما ال تنص ال
من األاملوجهة مو  البحوج: مثل، من لألغذية والزراعة متعلقة ابملوارد الوراثية" غري نقدية"صددددراحة فوائد ها بع،دددد

اجملتمعات ضدددمن لألغذية والزراعة وتبادل املوارد الوراثية  ،والتدريب، املعيشدددة سدددبلي وأمن الصدددحواألمن الغذائي 
تقاسدددددم املنافع شدددددكل أن يتخذ ا وميكن أي،دددددً . سدددددبل املعيشدددددةأو األغذية حفاظ على نظم للبينها  يف مااحمللية أو 
 .تعاون وشراكاتحاالت 

 التابع  وتقاسدددددددددددددم منافعها الوراثية املتعدد األطراف للحصدددددددددددددول على املوارد مثل النظام فيما عدا اسددددددددددددددتثنا ات قليلة
يف متعددة األطراف لتقاسددددم املنافع  اتتوضددددع آلي مل لونزا اجلائحة،نفملواجهة األواةطار اخلاص ابلتأاب  معاادةلل
 طرق القيام بذلكإىل و  لتقاسدددددددددددم املنافعآلية  اناك مباحثات جارية بشدددددددددددأن احلاجة إىلو . الوراثيةيتعلق ابملوارد  ما

 57.مبوجب بروتوكول نغو 

 الرصد واالمتثال
". الوراثيةخدام املوارد اسدددت"إىل رصدددد وتعزيز شدددفافية  هاوتقاسدددم منافععلى املوارد تدابري احلصدددول عادة هتدف  -44
الوراثية صدددددددر املوارد مبو  ابملوافقة املسددددددبقة املسددددددتنرية تتعلقأنشددددددئ ما يسددددددمى بنقامل تفتيش جلمع أو تلقي معلومات قد و 
صدددددول على املوارد احلةثبات  شدددددهادات امتثالما يسدددددمى بإصددددددار  على بروتوكول نغو  نصيو . الفعلي هاسدددددتخدامابو 

 .هايف البلد الذي قدمعلى املوارد وتقاسم منافعها لحصول املتبعة ل ا للتدابري احملليةوفقً الوراثية 

 مباشدددرة ببحث وتطوير وتسدددويق املوارد تتعلق نقامل تفتيش بع،دددها دى لفنواع نقامل التفتيش بني البلدان، ختتل  أ
 .، مبا يف ذلك املرسسات الزراعية واحلراجية ومرسسات املكافحة البيولوجيةلألغذية والزراعة الوراثية

  ضدددددددددمن واملعارف التقليدية املسدددددددددتخدمة الوراثية ا من البلدان أن تكون املوارد دابري يف عدد قليل نسدددددددددبيً التتتطلب
قد وضعت، بصورة متبادلة وأن الشرومل املتفق عليها  املستنريةا للموافقة املسبقة عليها وفقً  ت احلصولوال هتا قد 

 . طرف اآلخراليت وضعها الاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها  تتطلبه تدابريا ا ملوفقً 

                                        
 ./13/3CBD/NP/MOP/DECالوثيقة  أنظر  57
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 اتاالستنتاج
استيعاب السمات املميزة للموارد اليت هتدف إىل  هاوتقاسم منافع على املوارد حيدد املسح اتل  تدابري احلصول -45

العديد من متلك البلدان أّن  معو . من اسددتيعاهبا فعاًل  تتمّكن اليت أو هبا واملعارف التقليدية املرتبطةالوراثية لألغذية والزراعة 
يف  صددددراحة أو ضددددمًنا هبا واملعارف التقليدية املرتبطةللموارد الوراثية لألغذية والزراعة يارات السددددتيعاب السددددمات املميزة اخل

تتناول املوارد  هامنافع وتقاسم على املوارد معظم تدابري احلصول ، ال يبدو أنّ هاوتقاسم منافععلى املوارد  لحصولل ااتدابري 
ة ابحلصدددددددول على خاصددددددد بنيةبطريقة منه ية أو حىت من خالل  ،ابسدددددددتثنا  املوارد الوراثية النباتية ،لألغذية والزراعة الوراثية

 . ذاهتاد ة وقائمة لشاملاملوارد وتقاسم منافعها، 
، ابسدددتثنا  املوارد الوراثية لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية  هاوتقاسدددم منافع على املوارد معظم تدابري احلصدددول عاجلت  و  -46

السددددددددددددددتيعاب السددددددددددددددمات املميزة ن هج العديد من الاحلكومات تبّنت ومع ذلك، فقد . أخرىوراثية موارد مثل أّي النباتية، 
 .السمات اذهمع  اضمنً للتكّي  أو  صراحةهبا  واملعارف التقليدية املرتبطةلألغذية والزراعة للموارد الوراثية 

 صدراحة أو ضدمًنااناك نقص واضدح يف األدلة الت ريبية بشدأن اآلاثر اةجيابية أو السدلبية للتدابري اليت تسدتوعب و  -47
صدددون اذه املوارد  علىو  ،مسدددتخدمي املوارد الوراثية لألغذية والزراعة علىالسدددمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

ا نقص واضدح يف األدلة الت ريبية و . من الغذائيألإىل ا ابلنسدبةأمهيتها و  ،هااسدتخدامها املسدتدام، وتقاسدم منافعو  اناك أي،دً
 .كيفية تنفيذ التدابري احملددة يف املمارسة العمليةبشأن  

 ألعمال املقبلة احملتملةا -اخامسً 
السددددددمات  بعضَ السددددددتيعاب  للخيارات املتاحةفهم أف،ددددددل حتقيق  ابجتاهمة اخطوة أوىل لكنها اسددددددح امليشددددددكل  -48

الفعلي  التنفيذعملية حيّلل أنه ال غري  صددددراحة أو ضددددمًنا، ،هلاقطاعات الفرعية الأو لألغذية والزراعة لموارد الوراثية املميزة ل
 ،وأثراااحلصدددددددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددددددم منافعها التنفيذ الفعلي لتدابري  عملية حتليليف خطوة اثنية وميكن . لتدابري وأثراال

ج احلصدددول وذلك  لألغذية نافع ذات األثر اةجيايب الشدددامل على اسدددتخدام املوارد الوراثية املوتقاسدددم على املوارد لتحديد هن 
 . التقاسم العادل واملنص  للمنافع الناشئة عنهاعلى و املرتبطة هبا واملعارف التقليدية والزراعة 

عن جتميع أمثلة حمددة  أن يكون ، ميكنربا اخلفريق و للهيئة التابعة جمموعات العمل أوصددددددددددددددت به وبناً  على ما  -49
السددددمات املميزة للموارد الوراثية  اتسددددتوعب صددددراحة أو ضددددمنً اليت  ها،وتقاسددددم منافع على املوارد تدابري القطرية للحصددددولال

 وتقاسدددددم على املوارد احلصدددددوللعناصدددددر  لحقا كوثيقة قائمة بذاهتا أو كم، إمّ واملعارف التقليدية املرتبطة هبالألغذية والزراعة 
 58 .القراراتمتخذي السياسات و  صانعيأداة مفيدة لمنافعها، مبثابة 

حصددددددددول على املوارد وتقاسددددددددم للتطبيق التدابري القطرية عن تقرير أن يسددددددددهم إعداد ابةضددددددددافة إىل ذلك، ميكن و  -50
 يف املمدارسددددددددددددددةهبدا واملعدارف التقليدديدة املرتبطدة  لألغدذيدة والزراعدة للموارد الوراثيدة املختلفدة على القطداعدات الفرعيدةمندافعهدا 
القطاعات الفرعية  صدددونعلى اسدددتخدام و املتخذة  صدددول على املوارد وتقاسدددم منافعهاحلا تدابريالأتثريات يف حتديد  العملية،
ميكن أن يسدددتند التقرير إىل و . تقاسدددم منافعهاعلى هبا و واملعارف التقليدية املرتبطة  لألغذية والزراعة للموارد الوراثيةاملختلفة 

                                        
الفقرة و  ؛CGRFA-1.9/21/18من الوثيقة  23الفقرة و  ؛CGRFA-2.8/21/18من الوثيقة  29الفقرة و  ؛CGRFA-1.4/21/18من الوثيقة  30الفقرة   58

 .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  41الفقرة و  ؛CGRFA-18/21/10.1من الوثيقة  28
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ا االسددتبيان ميكن أن يشددمل و البلدان وأصددحاب املصددلحة املعنيني. من  معلوماتيت،ددمن ، اختباره مسددبًقا تّ اسددتبيان  أي،ددً
وضدددددع وتنفيذ تدابري احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم على  احلصدددددول على املوارد وتقاسدددددم منافعها فائدة عناصدددددرملدى  اتقييمً 

  59 عناصر.اذه الال،ع  يف ومواطن هبدف حتديد ومعاجلة الثغرات منافعها 

 ةاملطلوب اتالتوجيه -اسادسً 
 :يفاهليئة قد ترغب  -51

 ؛لألغذية والزراعةلموارد الوراثية ل هاوتقاسم منافععلى املوارد احلصول شأن بعملها السابق  استعراض (1)
 حلصددددددددددددددول على املوارد الوراثيةتتعلق اباتفاقات وصددددددددددددددكوك دولية أخرى مبوجب ابلتطورات األخذ علًما و  (2)

 ؛ ب االزدواجية يف العمل وضمان االتساقانتجاوالتأكيد على ضرورة  وتقاسم منافعها
لتدابري القطرية للحصددول على املوارد وتقاسددم منافعها اليت تسددتوعب السددمات املميزة ا مبسددح اواألخذ علمً  (3)

 .تعليقات بشأنه وتقدمي الألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبللموارد الوراثية 
 :األمانةيف أن تطلب من اهليئة ترغب قد و  -52

وثيقة قائمة إّما يف شددددكل ، للحصددددول على املوارد وتقاسددددم منافعها قطريةالتدابري العن أمثلة حمددة جتميع  (1)
معلومات "تتناول  مبا يف ذلك التدابري اليت ،وتقاسم منافعهاعلى املوارد عناصر احلصول ل لحقبذاهتا أو كم

املعارف و لألغذية والزراعة للموارد الوراثية السددمات املميزة  صددراحة أو ضددمًناتسددتوعب و  "التسددلسددل الرقمي
احلصدددول فريق اخلربا  املعين بعناصدددر و  التابعة للهيئة جمموعات العملسدددتعرضدددها ت، كي التقليدية املرتبطة هبا

 ؛املقبلة اهتميف دور هليئة او  على املوارد وتقاسم منافعها
تطبيق التدابري  عنتقرير إعداد ، االذي ّت اختباره مسدددددددددددبقً  القطري سدددددددددددتبيانالردود على االا إىل اسدددددددددددتنادً و  (2)

واملعارف  لموارد الوراثيةلاملختلفة على القطاعات الفرعية  هاللحصدددددددول على املوارد وتقاسدددددددم منافعالقطرية 
 حلصدددول على املوارد وتقاسدددم منافعهاا تدابريأتثريات يف املمارسدددة العملية، بغية حتديد  التقليدية املرتبطة هبا

 لموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هباالقطاعات الفرعية املختلفة لصدددددددون سدددددددتخدام و على ااملتخذة 
  ؛هاوعلى تقاسم منافع

وتقاسدددم على املوارد ملدى فائدة عناصدددر احلصدددول اسدددتناًدا إىل الردود على االسدددتبيان نفسددده،  ،إعداد تقييم (3)
الثغرات ومعاجلة حتديد هبدف  احلصدددددددددول على املوارد وتقاسدددددددددم منافعها على وضدددددددددع وتنفيذ تدابري هامنافع

  .عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعهايف  ومواطن ال،ع 
املتصددددددددددددددلة املعاادة واتفاقية التنوع البيولوجي، يف وسددددددددددددددائل جتميع املعلومات  يتأمان، ابلتعاون مع بحثالو (4)

البحث إىل األطر القائمة، وتقدمي نتائج اذا ضدددددمن منها و  كلّ   ةوالييف إطار تقاسدددددم املنافع غري النقدية، ب
 ؛لتنظر فيها اهليئةجمموعات العمل و 

                                        
الفقرة  ؛CGRFA-1.9/21/18من الوثيقددة  24الفقرة  ؛CGRFA-2.8/21/18من الوثيقددة  30الفقرة  ؛CGRFA-1.4/21/18من الوثيقددة  18لفقرة ا  59

   .CGRFA-18/21/12.1من الوثيقة  42الفقرة  ؛CGRFA-18/21/10.1من الوثيقة  29
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املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك املربني، وتوفري برامج بنا  االستمرار يف رفع مستوى الوعي بني أصحاب و (5)
  .لألغذية والزراعةعلى احلصول وتقاسم املنافع من أجل املوارد الوراثية  والتدريب القدرات

  :القيام مبا يلي يفاهليئة قد ترغب و  -53
الوراثية لألغذية والزراعة ابلسدددددمات املميزة للموارد التوعية  نشدددددطةأ إمكانية االضدددددطالع مبزيد من النظر يف (1)

وتشددددددد يع الوزارات املسدددددددرولة عن  ها،وتقاسدددددددم منافع على املوارد ذات الصدددددددلة ابلتدابري الوطنية للحصدددددددول
سدددددددياسدددددددات الوتنفيذ وضدددددددع اتل  القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة على املشددددددداركة يف 

 ها؛وتقاسم منافع لزراعةالوراثية لألغذية وا على املواردحلصول اخلاصة اب
ملسددددائل اب تشدددد يع منظمة األغذية والزراعة والشددددبكات اةقليمية والشددددراكات التعاونية على إذكا  الوعيو (2)

وتبادل املعلومات بشددددأن  معها، وتعزيز القدرة على التعامل هاوتقاسددددم منافع على املوارد املتعلقة ابحلصددددول
 .هاوتقاسم منافع على املوارد تنفيذ تدابري احلصول جمال يفاملكتسبة اخلربات 


