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 مقدمة - أوًل 
هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(، يف دورهتا األخرية، أعماهلا الستتابقة بشتتحلص احلصتتول على استتتعر تت   -1

 ، واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، وحددت عدة جماالت ملزيد من العمل.املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
رات ذات الصلة بشحلص احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها وطلب  اهليئة من األمانة مواصلة رصد التطو  -2

 1اليت تشهدها اتفاقات وصكوك دولية أخرى، ورفع التقارير إىل اهليئة هبذا الصدد.
وطلب  اهليئة من األمانة أص تقوم، ابلتعاوص الوثيق مع ستتتتتتتتتتتائر املنظمات الدولية والصتتتتتتتتتتتكوك املعنية،  ا يف ذل   -3

املعاهدة واتفاقية التنوع البيولوجي،  واصلة العمل على توعية أصحاب املصلحة الرئيسيني،  ا يشمل املرّبني، وتوفري برامج 
ى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاستم منافعها، وال ستيما يف البلداص النامية. لبناء القدرات والتدريب بشتحلص احلصتول عل

، 2020املفتوحة العضتتتتتوية املعنية اباطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  مجاعة العملوطلب  من األمني لف  عناية 
عناصتتتتتتر لتيستتتتتتري التنفيذ اللي للحصتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتم منافعها ابلنستتتتتتبة إىل  تلف القطاعات  ،الوثيقة املعنونةإىل 

  2)عناصتتتتر احلصتتتتول على املوارد وتقاستتتتم منافعها(.مشتتتتفوعة  ذ رات تفستتتتريية  -الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
ستتتتتتتتتتتتتبل  ميع "التنوع البيولوجي، حستتتتتتتتتتتتتب املقتضتتتتتتتتتتتتتى، حول   ما طلب  من األمانة التعاوص مع أمانيت املعاهدة واتفاقية

  3." من نطاق واليتها واألطر القائمةاملعلومات ذات الصلة لقياس ورصد عملية تقاسم املنافع النقدية وغري النقدية،  ل 
أو اادارية  ذاهتا تقدم أمثلة حمددة للتدابري القطرية التشتتتتتريعيةبوثيقة قائمة وطلب  اهليئة لدورهتا القادمة إعداد  -4

أو الستتتتتياستتتتتاتية، اليت تستتتتتتوعب صتتتتتراحة أو  تتتتتمًنا الستتتتتمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية 
  4املرتبطة هبا.

ا األعمال املقبلة اليت من  تتتتحلقا توفري قرائن  ريبية أعمق  تتتترورية لفهم "وابا تتتتافة إىل ذل ،  -5 أيّدت اهليئة أيضتتتتً
ويف هذا الصتتدد، طلب  أص تعّد األمانة، استتتناًدا إىل الردود   5."ري اخلاصتتة ابحلصتتول على املوارد وتقاستتم منافعهاآاثر التداب

على استتتتتتبياص قطر  تتم  ربتق يف وق  مستتتتتبق، تقريرًا عن التطبيق العملي للتدابري القطرية اخلاصتتتتتة ابحلصتتتتتول على املوارد 
عات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا،  ا الوراثية وتقاستتتتتتم منافعها على  تلف القطا

يشتتتتتتمل رصتتتتتتد االمتثال هلذل التدابري وذل  هبدف لديد آاثرها على استتتتتتتطدام وصتتتتتتوص  تلف القطاعات الفرعية للموارد 
  6افع.الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، وتقاسم املن

                                                      
 .Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  31الفقرة  1
عناصتتتتتر لتيستتتتتري التنفيذ اللي للحصتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتم منافعها . عناصتتتتتر احلصتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتم منافعها. 2019منظمة األغذية والزراعة.  2

. منظمتتتة األغتتتذيتتتة والزراعتتتة، رومتتتا مشتتتتتتتتتتتتتتتفوعتتتة  تتتذ رات تفستتتتتتتتتتتتتتترييتتتة. -ابلنستتتتتتتتتتتتتتتبتتتة إىل  تلف القطتتتاعتتتات الفرعيتتتة للموارد الوراثيتتتة لألغتتتذيتتتة والزراعتتتة 
/EN5088https://www.fao.org/documents/card/en/c/CA 
 .Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  29الفقرة  3
 .Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  26الفقرة  4
 .Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  27الفقرة  5
 .Report/21/18-CGRFAمن الوثيقة  27الفقرة  6

https://www.fao.org/documents/card/en/c/CA5088EN/
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اهليئة. وتقدم لة عامة عن التطورات ذات الصتتتتتتتلة  وجب الصتتتتتتتادرة عن طلبات ذل الوتستتتتتتتت يب هذل الوثيقة هل -6
ومعلومتتات عن أنشتتتتتتتتتتتتتتطتتة التوعيتتة  ،ة األخرية للهيئتتة )القستتتتتتتتتتتتتتم الثتتا (االتفتتاقتتات والصتتتتتتتتتتتتتتكوك التتدوليتتة األخرى منتتذ التتدور 

اخلاصتتتتة ابحلصتتتتول على املوارد الوراثية لألغذية تقدم تصتتتتنيًفا ألنواع التدابري القطرية عالوة على ذل ، الثالث(.  و  )القستتتتم
اخلاصتتة ابحلصتتول على املوارد )القستتم الرابع( ولديثًا عن إعداد تقرير بشتتحلص تنفيذ التدابري القطرية  والزراعة وتقاستتم منافعها

املنافع  استطدامها وتبادهلا واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وتقاسموانعكاساهتا على  الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها
 )القسم اخلامس(.

  احلديثة العهد يف إطار التفاقات والصكوك الدولية األخرىالتطورات  – ااثنيً 
يف  جير  تناول املستتتائل املتعلقة ابحلصتتتول على املوارد وتقاستتتم منافعها يف إطار صتتتكوك دولية وحمافل  تلفة،  ا -7

بشتتتتتتتتحلص املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  ذل  اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتو ول انغواي امللحق هبا، واملعاهدة الدولية
 ، ومنظمة الصحة العاملية.، واتفاقية األمم املتحدة لقانوص البحار، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية)املعاهدة الدولية(

 التنوع البيولوجي وبروتوكول انغواي بشأن احلصول على املوارد اجلينيةاتفاقية 
 امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي استخدامهاوالتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن 

  ل طرف متعاقد تدابري تشتتتتتتتتريعية أو إدارية أو ستتتتتتتتياستتتتتتتتية، حستتتتتتتتبأص يتطذ  اتفاقية التنوع البيولوجي قتضتتتتتتتتي ت -8
غريل عن االستتتتتطدام الت ار  و  ة النافوائد نتائج البحث والتطوير والاملشتتتتار ة بطريقة عادلة ومنصتتتتفة ل، هبدف االقتضتتتتاء
مستتتتتتتتتتتتتتتنرية رهًنا  وافقة اجلينية ويكوص احلصتتتتتتتتتتتتتتول على املوارد  7.املواردتل  وفر ي  ذال ف املتعاقدمع الطر ينية للموارد اجل
وتشتتمل املنافع التملة اليت  9.تفق عليها بصتتورة متبادلةي تترو  على أستتاس  -حيثما يتم-احلصتتول هذا كوص يو  8مستتبقة،

ا ما يلي احلصتتتتول على التكنولوجيا اليت تستتتتتطدم املوارد الوراثية ونقل هذل التكنولوجياك واملشتتتتار ة يف : ينبغي تقامسها أيضتتتتً
لوية يف احلصتتتول على النتائج واملنافع النا تتتئة عن أنشتتتطة  ول التكنولوجيا البيولوجية اليت تستتتتند إىل املوارد الوراثيةك واألو 

 10.استطدام التكنولوجيا البيولوجية للموارد الوراثية
والتقاستتتم العادل واملنصتتتف للمنافع النا تتتئة عن استتتتطدامها  انغواي بشتتتحلص احلصتتتول على املوارد اجلينيةبروتو ول و  -9

نافع يف اتفاقية التنوع املهو صتتتتتتتتتتت  تنفيذ أحكام احلصتتتتتتتتتتتول وتقاستتتتتتتتتتتم  (بروتو ول انغواي) امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي
 15املادة تطبيق  ، يف جمال، ومنها املوارد الوراثية لألغذية والزراعةينية )الوراثية(املوارد اجل ستتتتتتتتتتتتتتر  على وهو ي 11.البيولوجي

االلتزامات األستتتاستتتية لألطراف فيق  ابا تتتافة إىل ما يتصتتتل هبا من معارف تقليدية، و دد 12من اتفاقية التنوع البيولوجي،
تقاسم و ( 2)وعلى املعارف التقليدية املرتبطة هباك  ث والتطوير،ألغراض البحاحلصول على املوارد الوراثية تنظيم ( 1: )بشحلص

وامتثال مستطدمي ( 3)الالحقةك وعمليات التسويق املنافع املشتقة من مثل هذل االستطدامات، ابا افة إىل التطبيقات 

                                                      
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 7-15املادة  7
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 5-15املادة  8
 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 4-15املادة  9

 من اتفاقية التنوع البيولوجي. 21، 20، 19، 16، 15املواد  10
 من بروتو ول انغواي. 4-4املادة  11
 من بروتو ول انغواي. 3املادة  12
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املوارد الوراثية للتدابري اللية للحصتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتم منافعها اليت يتطذها الطرف املتعاقد الذ  يوفر املوارد الوراثية، 
 .ولاللتزامات التعاقدية اليت يتفق عليها مقدمو اخلدمات واملستطدموص

لألمن الغذائي، وابلطابع اخلاص  (وراثيةالاجلينية )بروتو ول انغواي صتتتتتتتتتتتتراحة، يف ديباجتق،   ية املوارد ستتتتتتتتتتتتّلم وي -10
لبلداص بني مجيع اابالعتماد املتبادل سّلم لول مميزة،  ما يتاج إىل حللتنوع البيولوجي الزراعي ومساتق املميزة ومشا لق اليت ل

العامل  مجيع أحناءاخلاص وأ يتها لتحقيق األمن الغذائي يف  هاطابعفضاًل عن يتعّلق ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة،  يف ما
ا عرتف يو  .الفقر وتغرّي املناخالتحفيف من وطحلة وللتنمية املستتتتتتتدامة للزراعة يف ستتتتتتياق   لمعاهدةلستتتتتتاستتتتتتي ابلدور األأيضتتتتتتً

 13.الدولية وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف هذا الصدد
تنفيذ تشتتتتتريعاتق أو إعداد و ، لدى القيام طرفعلى أنق على  ل  ،حكامق التشتتتتتغيليةيف أ ،بروتو ول انغواينص وي -11

ألمن ليف أ ية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص ابلنظر نافع، املاحلصتتتتتتتول وتقاستتتتتتتم بشتتتتتتتحلص متطلباتق التنظيمية 
التنوع البيولوجي واستتتتتتطدامق حفظ وتشتتتتت يع البحول اليت تستتتتتهم يف عزيز الظروف لتة هتيئ ى األطراف ما عل  14.الغذائي

طة بشتتتتتتتتحلص احلصتتتتتتتتول ألغراض البحول غري و املستتتتتتتتتدام،  ال ستتتتتتتتيما يف البلداص النامية،  ا يف ذل  من خالل تدابري مبستتتتتتتتّ
 15.ذل البحولالنية هلالت ارية، مع مراعاة احلاجة إىل معاجلة حاالت تغري 

 صول على املوارد وتقاسم منافعهاالصكوك الدولية املتطصصة للح
 .ويرتك بروتو ول انغواي جمااًل واستتتتتتًعا لالتفاقات الدولية األخرى يف جمال احلصتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتم املنافع -12
،  ا يف ذل  اتفاقات متطصتتتصتتتة وتنفيذها اتفاقات دولية أخرى ذات صتتتتلةمن الدخول يف مينع األطراف ليس فيق ما ف

يف احلاالت اليت ينطبق فيها من بروتكول انغواي على أنق  4من املادة  4وتنص الفقرة  16.املنافعلحصول وتقاسم أخرى ل
ال يتعارض معها،  ربوتو ول والهذا التفاقية و االنافع يتما تتتتى مع أهداف املصتتتت  دوخ متطصتتتتص للحصتتتتول وتقاستتتتم 

يين املتطصتتتتتتتص فيما يتعلق ابملورد اجلالصتتتتتتت  يف  ةف املتعاقداطر طرف املتعاقد أو األابلنستتتتتتتبة للربوتو ول يستتتتتتتر  هذا ال
الدد املشتتمول ابلصتت  املتطصتتص وألغرا تتق. ومن الصتتكوك اليت ينّول هبا بروتو ول انغواي صتتراحة يف ديباجتق املعاهدة 

 17الدولية اليت و ع  ابنس ام مع اتفاقية التنوع البيولوجي قبل اعتماد بروتو ول انغواي.
ر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الذ  يعمل  اجتماع لألطراف يف بروتو ول وستتتتتتينظر االجتماع الرابع مل م -13

 ةتطصتتصتتالصتتكوك الدولية امل، يف معايري 2022ديستتمربا انوص األول  19إىل  7يف الفرتة من عقود انغواي )اجلزء الثا ( امل
من بروتو ول انغواي. ومن املتوقع أص تستتتتتتتتتتتتند  4املادة  من 4للحصتتتتتتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتتتتتتم منافعها يف ستتتتتتتتتتتياق الفقرة 

ووفًقا ملشتروع النص، تنطبق الصتكوك   18.على أستاستق رلتنفيذ ابختاذ قراتوصتي اهليئة الفرعية ل املناقشتات إىل مشتروع نص
ملعارف ( جمموعات حمددة من املوارد الوراثية أو ا1الدولية املتطصصة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها على ما يلي: )

                                                      
 بروتو ول انغواي، الديباجة. 13
 )ج( من بروتو ول انغواي. 8املادة  14
 )أ( من بروتو ول انغواي. 8املادة  15
 من بروتو ول انغواي. 2-4املادة  16
 من املعاهدة الدولية. 1-1املادة  17
 ./17INF//2CBD/SBIالوثيقة  اك راجع أيضً 16-3، التوصية /21/3CBD/SBI الوثيقة 18
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( أغراض حمددة 3( واستتتتتتتتتتتتتتتطدامات حمددة للموارد الوراثية أو املعارف التقليدية املرتبطة هبا، أو )2التقليدية املرتبطة هبا، )
 .اوابلتاخ متطصصً  امتمايزً  اتتطلب ق ً 

ا معايري هتدف إىل  تتتتتماص أص الصتتتتت  الدوخ املتطصتتتتتص للحصتتتتتول  -14 على املوارد ويتضتتتتتمن مشتتتتتروع النص أيضتتتتتً
ا. وتشتتتتتتتتتتتتتمل ميتوافق مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتو ول انغواي ويدعمهما وال يتعارض معه منافعهاوتقاستتتتتتتتتتتتتم 

العدل واانصاف يف تقاسم و املعايري ما يلي: )أ( االتساق مع حفظ التنوع البيولوجي وأهداف االستطدام املستدامك )ب( 
املسا ة يف و املة والفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات اللية املعنيةك )هتتتت( املشار ة الكو اليقني القانو ك )د( و )ج(  كاملنافع

املبادئ العامة األخرى للقانوص،  ا يف ذل  حستتتتتن و التنمية املستتتتتتدامة،  ما تنعكس يف األهداف املتفق عليها دولياك )و( 
ا غري ما إذا  اص جيب أص يوال تزال مستتتحللة النية والفعالية والتوقعات املشتتتروعة.  كوص الصتتت  ملزًما أو ميكن أص يكوص أيضتتتً

بروتو ول من  4املادة  من 4يف ستتياق الفقرة  منافعهاوتقاستتم على املوارد للحصتتول  امتطصتتصتتً  صتتًكا دولًيا لكي يعتربملزم 
 لل دل. امثريً  ا، أمرً انغواي

األطراف ترغب يف تكليف ومل يتم التوصتتتتتتتتتتتتتل بعد إىل اتفاق بشتتتتتتتتتتتتتحلص تفعيل املعايري املقرتحة. ويف حني أص بع   -15
دولية  صتتتتتتتتتكوك صتتتتتتتتتكوك  ال أو إقاء حالةاستتتتتتتتتتعراض تقييم أو لديد أو ستتتتتتتتتلطة لاجتماع األطراف يف بروتو ول انغواي "ب

تنفيذ صتتتكوك دولية متطصتتتصتتتة او تتتعيتم اابالغ عن  أاّل نافع"، يفضتتتل البع  ا خر املمتطصتتتصتتتة للحصتتتول وتقاستتتم 
من قبل املنظمات الدولية أو العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة، واألطراف  إالّ للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، 

 يف تقاريرها الوطنية، ومن خالل مر ز تبادل املعلومات بشحلص احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

 واحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 2020ااطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
ن املتوقع أص يعتمد االجتماع اخلامس عشتتتتتر مل مر األطراف يف مب ما أ تتتتتري إليق يف الدورة األخرية للهيئة،  ستتتتت -16

الذ  يستتتتتتتاهم يف خطة التنمية املستتتتتتتتدامة لعام  2020اتفاقية التنوع البيولوجي ااطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
  19للتنوع البيولوجي، "العيش يف انس ام مع الطبيعة". 2050ويضع اجملتمع العاملي على مسار لقيق رؤية عام  2030

 2020املشتتتتتتاورات ااقليمية بشتتتتتتحلص ااطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام   ووق   تابة هذل الوثيقة،  ان -17
وحة العضتتتوية املعنية اباطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام املفت ماعة العملجارية. وُعقد االجتماع األول جلما زل  

وُعقتتد االجتمتتاع الثتتالتتث يف  2020،21وُعقتتد االجتمتتاع الثتتا  يف فربايرا تتتتتتتتتتتتتتبتتا   2019،20يف أغستتتتتتتتتتتتتتطساآب  2020
واجتمع  2022.24وُعقد االجتماع الرابع يف يونيواحزيراص  2022،23ومارساآذار  2021،22أغسطساآب وسبتمرباأيلول 

اعداد مقرتحات لنص  2022يف ستتتتتتتبتمرباأيلول  2020فريق غري رمسي معين اباطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
ومن   25.ماعة العملللمشتتتار ني يف االجتماع اخلامس جل 2020مبستتتش بشتتتحلص ااطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

                                                      
 .1Rev. 14/21/18-CGRFAالوثيقة  19
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 .5/3/2020CBD/WGالوثيقة  22
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قبل االجتماع اخلامس عشتتر مل مر األطراف يف  2022يف ديستتمربا انوص األول  لعملماعة ااملقرر عقد اجتماع خامس جل
 اتفاقية التنوع البيولوجي.

وتشتتتتتتتتدد . 2021يف يوليواموز  2020وجرى نشتتتتتتتتر املستتتتتتتتودة األوىل لوطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  -18
اطار العاملي للتنوع اب ةاملعني] ةغري الرمسيموعة اجتماع اجملأحدل مستتودة، "النص املبستتش اجململع على النحو الذ  اقرتحق 

ومل يتم   13.26 دفجيم واهل الغايةمنافعها يف املوارد وتقاستتتتتتتتتتتتم  أ ية احلصتتتتتتتتتتتتول علىعلى [" 2020البيولوجي ملا بعد عام 
"زايدة  برية" يف املنافع )النقدية وغري  13الغاية جيم واهلدف التوصتل بعد إىل اتفاق بشتحلص ما إذا  اص جيب أص يستتهدف 

 النقدية( اليت سيتم تقامسها. 
من املتوقع أص يعتمد م مر األطراف إطار  ،2020وابا تتتتتتتتتتتتتتافة إىل ااطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  -19

ة العمل املفتوحة العضتتتتتتوية على طلب جمموع . وبناءً 2020عمل لرصتتتتتتد تنفيذ ااطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
أعتتدت اهليئتتة الفرعيتتة املعنيتتة ابملشتتتتتتتتتتتتتتورة العلميتتة والتقنيتتة  2020،27املعنيتتة اباطتتار العتتاملي للتنوع البيولوجي ملتتا بعتتد عتتام 

والتكنولوجية مشروع قج للرصد،  ا يف ذل  امل  رات ذات الصلة  شروع أهداف وغاايت مشروع ااطار العاملي للتنوع 
ملواصتتتتتتتلة اهليئة الفرعية املعنية ابملشتتتتتتتورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عملية  و تتتتتتتع  ما  2020.28ملا بعد عام  البيولوجي
 نافعجيم، "امل غايةعمل للطرباء. ومت اقرتاح م  تتترين رئيستتتيني للحلقة مل  تتترات التملة،  ا يف ذل  من خالل ااستتتتعراض 
البلداص اليت لديها  13هدف ". وستتتتتيحستتتتتب امل  تتتتتر الرئيستتتتتي املقرتح للالواردةغري النقدية نافع "امل  ذل " و الواردةالنقدية 

أطر عمل تشريعية أو إدارية أو سياساتية بشحلص احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، جممعة من تقارير ثنائية )نعماال( من 
يعترب بلورهتا ال توجد منه ية هلذل امل  رات، ولكن عمل اخلرباء،  حلقةالبلداص من خالل التقارير الوطنية. و ما الحظ  

 29من األولوايت.
و  رد اختاذ قرار بشتحلص م  ترات احلصتول على املوارد وتقاستم منافعها، قد ترغب اهليئة يف النظر يف الدور الذ   -20

لة لقياس ورصتد ، ابلتعاوص مع الصتكوك واملنظمات األخرى، حستب احلاجة، لت ميع املعلومات ذات الصت ديقينبغي أص ت
 تقاسم املنافع النقدية وغري النقدية.

 األطراف لتقاسم املنافع ةآلية عاملية متعدد
يف احلتتاجتتة إىل آليتتة عتتامليتتة متعتتددة األطراف النظر األطراف على  قمن بروتو ول انغواي على أنتت 10تنص املتتادة  -21

واملعارف ينية استتتطدام املوارد اجلنا تتئة عن للمنافع ال ملعاجلة التقاستتم العادل واملنصتتفأستتاليب هذل ا لية لتقاستتم املنافع و 
ستتتبقة عن املوافقة املمكن منح يكوص من املحلدود، أو اليت ال ا رو بعليت لدل يف حاالت ملوارد اجلينية االتقليدية املرتبطة اب

دراستتتتتتة لتحديد احلاالت مت التكليف إبجراء  30على طلب اجتماع األطراف يف الربوتو ول، . وبناءً أو احلصتتتتتتول عليهاعلم 
وافقة املمنح وبينما لدد الدراستتتتتتتتتتتة احلاالت اليت يصتتتتتتتتتتتعب أو يستتتتتتتتتتتتحيل فيها   31الددة اليت تفي ابملعايري املذ ورة أعالل.
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)مثل األنواع املهاجرة، واملوارد الوراثية خارج املوقع الطبيعي اليت ال ميكن تعقب  أو احلصتتتتتتتتتتتتتتول عليهاستتتتتتتتتتتتتتبقة عن علم امل
مصتتتتتدرها(، يبدو أص األطراف يف الربوتو ول لديها آراء متباينة حول ما إذا  ان  هذل احلاالت تستتتتتتلزم إنشتتتتتاء آلية عاملية 

 32لتقاسم املنافع.

 النباتية لألغذية والزراعة الوراثيةاملعاهدة الدولية بشأن املوارد 
الدولية، اليت جرى التفاوض بشحلقا برعاية اهليئة، هي ص  متطصص بشحلص احلصول على املوارد وتقاسم املعاهدة  -22

ويشتتتتتتمل نظامها املتعدد األطراف للحصتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتم منافعها حواخ  33.منافعها ينطبق على املوارد الوراثية النباتية
 .للمعاهدة الدولية األولاملدرجة يف امللحق ، من األعالف 29و -أو يف حالة الرباستتتتيكا، جممعات حماصتتتتيل  – حمصتتتتواًل  35
ها إ تتتتترافادارهتا و  اليت ختضتتتتتعاملوارد الوراثية النباتية إمكانية احلصتتتتتول على لستتتتتيادهتا،  يف ممارستتتتتتها ،توفر األطراف املتعاقدةو 

لدى " املودعة"ويضتتتم النظام املتعدد األطراف للحصتتتول على املوارد وتقاستتتم منافعها أيضتتتا املواد  34.واملوجودة يف اجملال العام
منظمة منظومة اجلماعة االستشارية للبحول الزراعية الدولّية، واملواد اليت لتفظ هبا م سسات دولية أخرى تُوقّع اتفاقات مع 

ويف إطار النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم . اد طوًعااجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية، ومواد يتيحها األفر 
واالستتتتتتطدام يف البحول والرتبية والتدريب يف األغذية والزراعة، يانة تُتاح إمكانية احلصتتتتتول على املواد ألغراض الصتتتتت ،منافعها

وغري  دامات الصتتتتتناعية غري الغذائيةأو االستتتتتتطاالصتتتتتيدالنية و، يةو األغراض االستتتتتتطدامات الكيماأاّل تشتتتتتمل هذل   شتتتتتر ب
 تترو  مبيّنة يف االتفاق املوحد لنقل املواد تُلزم املزّود  ويكوص احلصتتول على املوارد وتقاستتم منافعها  وجب 35.األخرى العلفية
 36.ابا افة إىل املستطدمني الالحقني واجلهة املتلقيةاألوخ 

، أطلق اجلهاز الرائستتتتتتتتتتي للمعاهدة الدولية عملية لتعزيز النظام املتعدد األطراف للحصتتتتتتتتتتول على 2013ويف عام  -23
إبنشاء جمموعة عمل  صصة مفتوحة العضوية، لتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول  املوارد وتقاسم منافعها

أمور، يف إدخال تنقيحات على االتفاق املوحد لنقل ونظرت جمموعة العمل، من بني مجلة  37على املوارد وتقاستتتتم منافعها.
 ما نظرت جمموعة العمل يف عملية ممكنة   .املواد  ما يف التغيريات اليت ميكن إدخاهلا على تغطية النظام املتعدد األطراف

النظام متعدد ا شتتتملهالاصتتتيل واألعالف اليت يقائمة أ  )املصتتتادقات على امللحق األول للمعاهدة الدولية : ملراجعة حالة
فر املواد  تتتتتمن النظام املتعدد اك ومستتتتتتوى الدخل القائم على املستتتتتتطدم العائد إىل صتتتتتندوق تقاستتتتتم املنافعك وتو (طرافاأل

، مل يتمكن اجلهاز الرائستتتي للمعاهدة الدولية يف دورتق الثامنة، على الرغم 2019ويف عام . األطراف وستتتبل احلصتتتول عليها
ما فيتوصتتتتل إىل توافق يف ا راء بشتتتتحلص تعزيز النظام املتعدد األطراف، وال بشتتتتحلص عملية رمسية مكثفة، من ال مفاو تتتتاتمن 

 .بني الدورات ملواصلة املفاو ات
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قّرر اجلهاز الرائستتتتتتتتي يف دورتق التاستتتتتتتتعة، إعادة  2022،38و 2021وبعد مشتتتتتتتتاورات غري رمسية ُعقدت يف عامي  -24
صتتتتتة مفتوحة العضتتتتتوية معنية بتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف للحصتتتتتول على املوارد وتقاستتتتم  إنشتتتتتاء جمموعة عمل  صتتتتتّ

. والتزم  منافعها، بغية االنتهاء من تعزيز أداء النظام املتعدد األطراف قبل انعقاد الدورة احلادية عشتتتتتتتترة لل هاز الرائستتتتتتتتي
من أجل اختاذ جمموعة من التدابري لتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف، بغية لقيق األهداف  ااألطراف املتعاقدة ابلعمل معً 

واملستتتتتتتتطدمني، ستتتتتتتواء النا تتتتتتتئة عن النظام املتعدد األطراف ابلنستتتتتتتبة إىل مجيع األطراف املتعاقدة نافع ( تعزيز امل1التالية: )
االستتتطدام يف صتتندوق تقاستتم املنافع بطريقة مستتتدامة وميكن  القائم على( وزايدة الدخل 2غري نقديةك )م أ ان  نقدية أ

تاح من خالل النظام املتعدد األطرافك 3التنب  هبا على املدى الطويلك )
ُ
( وتوستتتتتيع التنوع الوراثي للمحاصتتتتتيل والنبامت امل

( وجعل النظام املتعدد األطراف 5ة والزراعة يف النظام املتعدد األطرافك )( ولستتتتتتتتتتتني توافر املوارد الوراثية النباتية لألغذي4)
أ ثر ديناميكية، نظرًا إىل وجود تطورات وقضتتتتتتتتااي ان تتتتتتتتئة يف جماالت العلوم واالبتكار وتربية النبامت وبيئة الستتتتتتتتياستتتتتتتتات 

 ني يف النظام املتعدد األطراف.  ما طلب ( ولقيق اليقني القانو  والبستتتتتاطة اادارية والشتتتتتفافية جلميع املشتتتتتار 6العامليةك )
العمل "هبيكلة العملية  يث توخ اهتماًما مبكرًا للقضااي الرئيسية مثل  جلماعةاجلهاز الرائسي  ص يقوم الرئيساص املشار اص 

  39بياانت التسلسل الوراثي ومعدالت السداد، وسائر اجلوانب ذات الصلة." اةمعلومات التسلسل الرقمي

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  يف إطاراملؤمتر احلكومي الدويل املعين بوضع صك دويل ملزم قانواًن 
 التنوع البيولوجي البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الولية الوطنيةحفظ بشأن 

 واستغالله على حنو مستدام
د حقوق الدول ومستتتتتتت ولياهتا ابلنستتتتتتتبة إىل استتتتتتتتطدامها اتفاقية األمم املتحدة لقانوص البحار هي اتفاق دوخ  دّ  -25

 حميطات العامل، منظًما القيام ببع  األنشطة االقتصادية، ومحاية البيئة، وصوص وإدارة املوارد الطبيعية البحرية.
الوطنية، أ  يف أعاخ البحار ويف أعماق  ةالوالينطاق خارج قعة الواناطق املالوراثية البحرية املوجودة يف  واملوارد -26

البحتتار )"املنطقتتة"( ختتارجتتة عن نطتتاق اتفتتاقيتتة التنوّع البيولوجي وبروتو ول انغواي التتتابع هلتتا. ولكن يف حتتالتتة العمليتتات 
واألنشتتتطة اليت  ر   تتتمن والية دولة أو ل  رقابتها، تنطبق أحكام هذين الصتتتكني، بصتتترف النظر عن مكاص  هور 

غري أص مدى   40خارج حدود هذل الوالية. م ان   تتتتمن والية الدولة الوطنية أأالعمليات واألنشتتتتطة، ستتتتواء  آاثر هذل
زال يما الوطنية  ةالوالينطاق خارج الواقعة تغطية اتفاقية األمم املتحدة لقانوص البحار للموارد الوراثية البحرية يف املناطق 

ام االتفاقية،  ا يف ذل  تل  اليت تتناول أعاخ البحار و"املنطقة" مو تتتتتتع جدل بفعل التفستتتتتتريات املطتلفة لبع  أحك
 41والبحول البحرية العلمية.

                                                      
 .2Inf./2.09/22/9-IT/GBك والوثيقة 1Inf./2.09/22/9-IT/GBالوثيقة  اك راجع أيضً IT/GB-2.9/22/9الوثيقة  38
 .2022/3، القرار /Report/22/9IT/GBالوثيقة  39
 )ب( من اتفاقية التنوع البيولوجي.4املادة  40
41.Scovazzi, T  )2020( الفصتتتتتتتتتتتتل العا تتتتتتتتتتتتر من احلقوق يف املوارد الوراثية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية: لدايت املفاو تتتتتتتتتتتتات اجلارية يف األمم .

  https://doi.org/10.1163/9789004391567_012قانوص قاع البحار، ليدين، هولندا:   Nijhoffو Brillاملتحدة. 

https://doi.org/10.1163/9789004391567_012
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لتنوّع فظ اوبناًء على عمل جمموعة العمل غري الرمسية املفتوحة العضتتتتوية واملطصتتتتصتتتتة لدراستتتتة القضتتتتااي املتعّلقة   -27
قّررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  42مستتتتتتتتتتتتتتتدام،على حنو غاللق الوطنية واستتتتتتتتتتتتتتتة الوالينطاق البيولوجي البحر  خارج 

التنوّع حفظ  بشتتحلصالتفاوض بشتتحلص صتت  دوخ ملزم قانواًن  تتمن اتفاقية األمم املتحدة لقانوص البحار  2015حزيراص ايونيو
، 2016ذار آاويف مارس. على حنو مستدامغاللق الوطنيتتتتتتتتتتة واست ةلواليتتتتتتتتتتنطاق اخارج الواقعة البيولوجي البحر  يف املناطق 

تقدمي توصتتتتيات جوهرية لعملها  292،43ا69بدأت الل نة التحضتتتتريية، املنشتتتتحلة  وجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
إىل اجلمعية العامة بشحلص عناصر مشروع نص ص  دوخ ملزم قانواًن  وجب اتفاقية األمم املتحدة لقانوص البحار، على أص 

 .2017 لول قاية عام  هبذا الشحلص تقدم ا  رز منمّ ا عفع إىل اجلمعية العامة تقريرً تر 
حفظ  بشتتتتتتتتتتتتتحلص، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد م مر حكومي دوخ 2017 انوص األول   اويف ديستتتتتتتتتتتتتمرب -28
املتحدة، رعاية األمم ب، واستتتتتتتتتغاللق على حنو مستتتتتتتتتدام الوطنيةة لتنوع البيولوجي البحر  يف املناطق الواقعة خارج نطاق الواليا

على غاللق واست التنوع البيولوجي البحر  حفظ: املفاو ات ستتناول ما يلي  و ان 44 .للنظر يف توصيات الل نة التحضريية
 (الوراثيةاجلينية )ةك واملوارد  كل واحدو يف جمملها  الوطنية، ةال ستتتتتتتتتتتتيما يف املناطق الواقعة خارج نطاق الواليو حنو مستتتتتتتتتتتتتدام، 

الئمة لكل منطقة على حدة،  ا فيها أدوات اادارة املقبيل تدابري من التقاستم املنافعك و املتعلقة بستائل املالبحرية،  ا يف ذل  
وقد تفاوض امل مر احلكومي الدوخ، . وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية ،ثر البيئياأل اتك وتقييمالمية املناطق البحرية

 ".املسودة صفر"، للمرة األوىل، على نص و عق رئيس امل مر بوصفق 2019 آب ايف دورتق الثالثة يف أغسطس
التنوع البيولوجي البحر   حفظيف إطار اتفاقية قانوص البحار بشتتحلص يربم وأعّد الرئيس مشتتروع نص منقح التفاق  -29

يف دورتق الرابعة اليت عقدت يف يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغاللق على حنو مستدام، لينظر فيق امل مر 
على طلب الدورة الرابعة للم مر احلكومي الدوخ، أعّد رئيس امل مر مشتتتتتتتتروع نص منقح آخر  وبناءً   2022.45مارساآذار 

 2022.46 آباأغسطس 26و 15خالل الدورة اخلامسة، اليت عقدت يف الفرتة ما بني  قللنظر في
مادة وهي مقستتتمة إىل اثين عشتتتر جزًءا. ويتناول اجلزء الثا  املوارد  70وتتضتتتمن مستتتودة النص املنقحة أ ثر من  -30

البحرية"،  الوراثيةخيارات لتعريف "املوارد  1تقدم املادة و البحرية،  ا يف ذل  األستتتتتتتتتتتتتتئلة املتعلقة بتقاستتتتتتتتتتتتتتم املنافع.  الوراثية
راجعة والتنقيح خالل الدورة يتضتتتتتتتتتمن أحدها معلومات التستتتتتتتتتلستتتتتتتتتل الرقمي. وخضتتتتتتتتتع النص الذ  مت تنقيحق ملزيد من امل

 2022 آباأغسطس 26ويف  47ل""نص حمدّ إعداد ، مت 2022 آباأغسطس 21يف و اخلامسة للم مر احلكومي الدوخ. 
ا لرئيس امل مر احلكومي التتتدوخو  48"نص منقح آخر". ُو تتتتتتتتتتتتتتع "ال  ل مهور،ل تنيري املتتتتاحيقتني غالوثفتتتهص هتتتاتني  ،وفقتتتً
عدد  بري من ر تتي ا ال الضتتوء على  لطاصا تستتملكنهو ، املستتائل الواردة يف اجملموعةعلى مجيع  اابلضتترورة اتفاقً  اصتعكستت
 49بشحلص القضااي الرئيسية".وتقدماص حلواًل توفيقية هامة ، ابلسري فيقالوفود 

                                                      
42 https://www.un.org/depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm  
 .292ا69القرار  43
 .249ا72القرار  44
 ..3/2020/232A/CONFالوثيقة  45
 ..5/2022/232A/CONFالوثيقة  46
 ..1Add. /12CRP./2022/232A/CONFوالوثيقة  .12CRP./2022/232A/CONF الوثيقة 47
 . .1Add./13CRP./2022/232A/CONFوالوثيقة  .13CRP./2022/232A/CONFالوثيقة  48
 ..9/2022/232A/CONFالوثيقة  49
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من اختتام املفاو ات حول الص .  2022ن الدورة اخلامسة للم مر احلكومي الدوخ يف أغسطساآب ومل تتمكّ  -31
 ق رئيس امل مر احلكومي الدوخ امل مر الذ  سيستحلنف يف املستقبل القريب.علّ  ،ذل ول

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
الل نة احلكومية الدولية املعنية ابمللكية  2000اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف عام حلت نشتتتتتتتتتتتتتأ -32

 و ر  الل نة مفاو تتتتتتتتتتتتتتات قائمة على 50(.الل نة احلكومية الدولية) والفولكلورالفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
ة النصتتتتتتتوص لو تتتتتتتع الصتتتتتتتيغة النهائية التفاق بشتتتتتتتحلص صتتتتتتت  قانو  دوخ أو صتتتتتتتكوك قانونية دولية حلماية املعارف التقليدي

 .والتعبريات الثقافية التقليدية واملوارد الوراثية
، يف 2021اجتمع  الل نة احلكومية الدولية، منذ الدورة األخرية للهيئة اليت عقدت يف أ توبراتشتتتتتتتتتتتترين األول و  -33

با  إىل مارساآذار  والفرتة من مايواأاير إىل يونيواحزيراص )الدورة  ص(و )الدورة الثانية واألربع 2022الفرتة من فربايرا تتتتتتتتتتتتتت
املتاحة يارات اخل( اجراء مفاو ات بشحلص املوارد الوراثية مع الرت يز على معاجلة القضااي العالقة والنظر يف صو الثالثة واألربع

قانو   ملشتتتتروع صتتتت  ةحول نص الرئيستتتتوحقق  تقاراًب  بريًا  ملحو ًاصتتتت  قانو . وأحرزت  لتا الدورتني تقدًما لو تتتتع 
 وفعااًل  امرّ زً  اأستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتً ابعتبارها  51دوخ بشتتتتتتتتتتتحلص امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية،

من األطراف املتعاقدة يف الصتتت  القانو   ةاحلكم املر ز  لنص الرئيستتتقتضتتتي وستتتي  52.يف العمل ملزيد من املشتتتار ة ومتوازانً 
[" إىل أو مبا تتترجوهر  ا ]بشتتتكل مستتتتندً "لدوخ جعل الكشتتتف عن بلد املنشتتتحل إلزامًيا عندما يكوص طلب براءة االخرتاع ا

املوارد الوراثية. ويف احلاالت اليت يكوص فيها بلد املنشتتتتتتتتتتحل غري معروف ملودع طلب الرباءة، يتعني على املودع الكشتتتتتتتتتتف عن 
 ، على املعارف التقليدية ذات الصلة. ما يقتضيق اختالف احلالمصدر املورد الوراثية. وسيطبق االلتزام، مع 

وقررت اجلمعية العامة للمنظمة  53الفكرية ذل  "انتصتتتتتتتتتارًا للتعددية"،واعترب املدير العام للمنظمة العاملية للملكية  -34
عقد م مر دبلوماستتتتي ابرام صتتتت  قانو  دوخ بشتتتتحلص امللكية الفكرية واملوارد  2022العاملية للملكية الفكرية يف يوليواموز 

وأ  مسا ات أخرى من  ةماسي على نص الرئيسالوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. وسيعتمد امل مر الدبلو 
 .2024الدول األعضاء وسيعقد يف موعد ال يت اوز عام 

تحضتتتتريية يف النصتتتتف الل نة اجتماع لووافق  اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  ذل  على عقد  -35
يف حينها الالزمة لعقد امل مر الدبلوماستتتتتتتتي. وستتتتتتتتتنظر الل نة التحضتتتتتتتتريية و تتتتتتتتع الرتتيبات  من أجل 2023الثا  من عام 

ىل امل مر الدبلوماستتتتتتتتتتي العتمادل، وقائمة املدعوين للمشتتتتتتتتتتار ة يف امل مر، ونص قدم إمشتتتتتتتتتتروع النظام الداخلي الذ  ستتتتتتتتتتي
ستوافق و الدبلوماسي.  ابمل مرذات صلة ، ابا افة إىل أ  وثيقة أخرى أو مسحللة تنظيمية اتخطاابت الدعو روعات مش

  54للص  القانو  الدوخ.تامية على االقرتاح األساسي لألحكام اادارية واخلأيًضا الل نة التحضريية 

                                                      
50 https://www.wipo.int/tk/en/igc   
 ./5/43IPO/GRTKF/ICالوثيقة  51
 ./12/55WO/GAمن الوثيقة  309الفقرة  52
53 .html0009article_/2022room/en/articles/https://www.wipo.int/press   
 . /12/55WO/GAمن الوثيقة  309الفقرة  54

https://www.wipo.int/tk/en/igc/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0009.html
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االجتماع يف دورة إىل اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية الل نة احلكومية الدولية  وّجه  ما  -36
أ   ستتتتتدّ واصتتتتتلة الل نة التحضتتتتتريية، ملاجتماع ، قبل انعقاد 2023ا  من عام ملدة مخستتتتتة أايم يف النصتتتتتف الث استتتتتتثنائية

 .ستوى  اف   ثغرات قائمة 

 منظمة الصحة العاملية
تناول  مجعية الصحة العاملية التابعة ملنظمة الصحة العاملية مسحللة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف سياق  -37

  تلف املناقشات.
 تبادل فريوسات األنفلونزااجلائحة لألنفلونزا املواجهة اخلاص ابلتحلهب طار اا

 األخرىالفوائد ت و اللقاحاتوصل إىل وال
ااطار اخلاص ابلتحلهب ملواجهة األنفلونزا اجلائحة لتبادل العمل يف دورهتا األخرية، يهدف  مجاعةأبلغ   حسبما -38

ملواجهة األنفلونزا ومتني احلماية من تحلهب األخرى، إىل لستتتتتتتتتني الفريوستتتتتتتتتات األنفلونزا والتوصتتتتتتتتتل إىل اللقاحات والفوائد 
بتحستتتتتتني ومتني النظام العاملي ملراقبة ومواجهة األنفلونزا التابع ملنظمة الصتتتتتتحة العاملية، هبدف التوصتتتتتتل إىل  تفشتتتتتتيها وابئًيا

 :نظام عادل و فاف ومنصف وفّعال، على أساس املساواة من أجل
  كجائحة بشرية قد تسببوفريوسات األنفلونزا األخرى اليت  H5N1 من النمش األنفلونزا اتتبادل فريوس (1)
 .واحلصول على اللقاحات وتقاسم املنافع األخرى (2)

من خالل  تتبكة دولية جائحة  قد تستتببفريوستتات األنفلونزا اليت  وتتوىل منظمة الصتتحة العاملية تنستتيق تبادل -39
ااطار اخلاص ابلتحلهب "ويوفر . األنفلونزا والتصتتتتتتتد  هلا لرتصتتتتتتّتدتستتتتتتتمى الشتتتتتتتبكة العاملية من  تربات الصتتتتتتتحة العامة 

الشتترو  املرجعية لتبادل " ملواجهة األنفلونزا اجلائحة لتبادل فريوستتات األنفلونزا والتوصتتل إىل اللقاحات والفوائد األخرى
األنفلونزا والتصد  هلا  لرتّصدار الشبكة العاملية األخرى  من إط والفوائدفريوسات األنفلونزا واحلصول على اللقاحات 

 55(.2االتفاق املوحد لنقل املواد )ومع  ياانت خارج النظام ( 1 االتفاق املوحد لنقل املواد)
تنفيذ بروتو ول انغواي وتبادل العوامل املمر تتتتتتتتتتتة: ا اثر على الصتتتتتتتتتتتحة عن  2017ومنذ نشتتتتتتتتتتتر دراستتتتتتتتتتتة يف عام  -40
لألمراض املعدية،  ا يف ذل  مومية لربوتو ول انغواي تبعات على استتتتتتتتتتتتتتت ابة الصتتتتتتتتتتتتتتحة الع، الذ  خلص إىل أص موميةالع

 اانفلونزا، طلب  مجعية الصحة العاملية إجراء املزيد من العمل يف ما يتعلق ابحلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها.
ملنظمة الصتتتتتتتتحة العاملية أص يقوم، من بني مجلة من املدير العام الثانية والستتتتتتتتبعوص ية الصتتتتتتتتحة العاملية عوطلب  مج -41

، على املعنيةوامل ستتستتات ا خرين األنفلونزا والتصتتد  هلا والشتتر اء  لرتصتّتدعمل مع الشتتبكة العاملية أص ي( أ: )أمور، اب يت
 املاثلة أماملتحدايت عن افهم أعمق تكوين بطريقة مّكن من  هاوعر تتتتتتتتتتتتتت هاولليلمجع البياانت املتعلقة بفريوس األنفلونزا 

 لرتّصدالشبكة العاملية  يف إطار اتالفريوسوالفرص املتاحة أمامها وا اثر املرتتبة عليها فيما يتعلق بتبادل ة موميالصحة الع
بل الكفيلة  األنفلونزا اتفريوستتتتتتتبادل فيها تمعينة تعرقل لديد حاالت وستتتتتتتائل منها ، باألنفلونزا والتصتتتتتتتد  هلا وبياص الستتتتتتتُ

التشتتتتتتتتتتتتتتريعات والتدابري التنظيمية عن تعامل يضتتتتتتتتتتتتتتم مدخالت  اتقريرً أص يعّد و ( ب)احلاالتك  وطحلة تل ختفيف نية إبمكا

                                                      
ااطار اخلاص ابلتحلهب ملواجهة األنفلونزا اجلائحة لتبادل فريوستتتتتتتتتتتتتتتات األنفلونزا والتوصتتتتتتتتتتتتتتتل إىل اللقاحات والفوائد . 2011منظمة الصتتتتتتتتتتتتتتتحة العاملية.  55

 جنيف، سويسرا.. األخرى
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واالعتبارات  األنفلونزا اتفريوستتتتتتتتتتتبادل تمع مو تتتتتتتتتتتوع  بروتو ول انغواي،عنية بتنفيذ تل  امل هاالقائمة ذات الصتتتتتتتتتتتلة،  ا في
 56.موميةالصحة العاملتعلقة هبا واملطروحة بشحلص 

األنفلونزا وموجزًا عن  اتفريوستتتتتتتتتتتبادل و تتتتتتتتتتتع  منظمة الصتتتتتتتتتتتحة العاملية تقريرًا عن تواستتتتتتتتتتتتت ابة للطلبني أعالل،  -42
وابا تتتتتتتتتتتتتتارة إىل حاالت حمددة، خلص التقرير اخلاص بتبادل  57.التشتتتتتتتتتتتتتريعات والتدابري التنظيمية الوطنية املتعلقة ابألنفلونزا

 : ما يلينفلونزا إىل فريوسات األ
التشتتتتتتتتتتتريعات املتعلقة ابحلصتتتتتتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتتتتتتم منافعها، وبروتو ول انغواي ومحاية لقد أدخل  "

إىل عتتدم  أدتالبيتتاانت البشتتتتتتتتتتتتتتريتتة، قتتدرًا  بريًا من عتتدم اليقني يف عمليتتة التبتتادل، ويف بع  احلتتاالت، 
عملية اختيار  بعد انتهاء إاّل  انتاج اللقاحات ةاملر تتتح اتفريوستتتالاألنفلونزا و  اتتبادل فريوستتتإمكانية 

، 2018ويف سبتمرباأيلول وأ توبراتشرين األول  ها.عملية إنتاجو  اتاللقاحالالزمة انتاج  اتفريوسال
بروتو ول انغواي، أحكام بستتتتتتتبب  اتبتبادل الفريوستتتتتتت قيتعل  اص حلاالت عدم اليقني والتحلخريات يف ما
 ل التبادل هذل، فمن التمل أص مشتتتتتتتتتتتتا  . وإذا مل يتم حلّ اتأتثري مبا تتتتتتتتتتتتر ألول مرة على إنتاج اللقاح

د األنفلونزا والتصتتتتتتتتتد  هلا تصتتتتتتتتتبح  تربات  حمدودة للغاية يف قدرهتا على تبادل الشتتتتتتتتتبكة العاملية لرتصتتتتتتتتتّ
دا  تتتتتتمن النظام العاملي الفريوستتتتتتات وتلقيها وتوجيهه هلا، مما  د من توافر  والتصتتتتتتد نفلونزا األ لرتصتتتتتتّ

نفلونزا املنقتذة للحيتاة يف الوقت  مثتل وتوافر لقتاحتات األفريوستتتتتتتتتتتتتتتات اللقتاحتات الوقتائيتة على النحو األ
  58املناسب."

 العموميةآاثر تنفيذ بروتو ول انغواي على الصحة 
مع الدول األعضاء املشار ة  نطاقمن املدير العام أص يوسع  الثانية والسبعوص مجعية الصحة العاملية ما طلب   -43

: ة من أجل تقدمي ما يلياملصتتتتتتتتتتتلحة املعنيواجلهات صتتتتتتتتتتتاحبة املنظمات الدولية ستتتتتتتتتتتائر وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي و 
 ا يف جمال حاليً املتبعة معلومات عن املمارسات والرتتيبات  )أ(

ُ
وتقاسم املتعلقة إبمحتها تدابري الوتنفيذ  ات مر تقاسم امل

مجعية الصتتتتتتتحة ك )ب( وتقرير إىل موميةالعلصتتتتتتتحة وآاثرها األخرى على االتملة و ذل  حصتتتتتتتائلها ها، اجملنية من نافعامل
 59.نيسبعرابعة والالالعاملية 

 العموميةتنفيذ بروتو ول انغواي على الصتتتتحة آاثر عن  الذل ، أعدت منظمة الصتتتتحة العاملية تقريرً  واستتتتت ابةً  -44
وتقاستتتم  إمحتهابستتتتبب  افريوستتتتاهتقاستتتتم طولة يف تنفلونزا، فهص التحلخريات املاألانتشتتتتار الذ  خلص إىل أنق "يف ستتتتياق 

على الصتتتتتتتتتتتتتتحة العامة ألقا تعرض عملية اختيار  اآاثرً ختلف الوطين ومتطلبات بروتو ول انغواي الصتتتتتتتتتتتتتتعيد منافعها على 
يف الوق  املناستتب انتاج اللقاحات وإمحتها فريوستتات املر تتحة التطوير عملية و  اتاللقاحالالزمة انتاج  اتفريوستتال

وتقاستم  بشتتحلص اامحة اجيب التفاوض عليها ثنائيً  ل بلد متطلبات  تلفة دد فيق    الذ نظام ثل تصتتّفح ال. وميللططر
الفريوستتتتتتتتتتات إمحة يف تقاستتتتتتتتتتم املنافع و د من التعرض ألوجق إجحاف يتستتتتتتتتتتبب يف قد ، و غري جمد  و أمًرا مرهًقا نافع امل

                                                      
 .72WHA)12(القرار  56
 en/12-72https://www.who.int/influenza/pip/governance/wha يرجى الرجوع إىل: 57
، 72WHA)12(القرار . اللقاحات والفوائد األخرىااطار اخلاص ابلتحلهب ملواجهة األنفلونزا اجلائحة لتبادل فريوستتتتتتتتتتتتتتتتات األنفلونزا والتوصتتتتتتتتتتتتتتتتل إىل  58

 نفلونزا. تقرير من املدير العام.أ(، التقرير عن تبادل فريوسات األ)1 الفقرة
 72WHA)13(القرار  59

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(12)-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72(12)-en.pdf
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الرابعة ومت عرض التقرير على مجعية الصتتتتتتتتتحة العاملية  60لقاحات األنفلونزا".يف جمال لستتتتتتتتتني تطوير اللبحث و غراض األ
  2021.61يف فرتة مايواأاير ويونيواحزيراص والسبعني 

 منظمة الصحة العاملية للطوارئ الصحية واالست ابة هلا أتهبتعزيز 
اتفاقها أو أ  نافع أيًضا دورًا يف املفاو ات بشحلص اتفاقية منظمة الصحة العاملية أو املصول وتقاسم احل د  قد ي -45

الدورة االستتتتتثنائية الثانية جلمعية الصتتتتحة  اليت بدأهتاوالتحلهب واالستتتتت ابة هلا، وائح صتتتت  دوخ آخر بشتتتتحلص الوقاية من اجل
   2021.62العاملية يف ديسمربا انوص األول 

العناصتتتتتتتتتتتر  أواًل  ل اهليئةدد هذلوقررت أص  ةدولي ةتفاوض حكومي إبنشتتتتتتتتتتتاء هيئةمجعية الصتتتتتتتتتتتحة العاملية وقام   -46
بدأ يف و تتتتع مستتتتودة عمل لتقدميها، على أستتتتاس التقدم الرز، للنظر فيها يف االجتماع الثا  تاملو تتتتوعية للصتتتت    أص 

، يف ديباجتها على "أ ية 2022، املنعقدة يف يوليواموز هيئة. وأ دت مستتتتتتتتتتتتتتودة العمل، املقدمة إىل الدورة الثانية للهيئةلل
مر تتة،تن والشتتفاف والستتريع للعينات وبياانت املاملبكر وا مشتت يع التقاستتم ت

ُ
لقوانني مراعاة امع  واليات اجلينية للعوامل امل

الدولية ذات الصتتتتتتتتتتتلة،  ا يف ذل ، حستتتتتتتتتتتب االقتضتتتتتتتتتتتاء، اللوائح الصتتتتتتتتتتتحية الدولية و  الوطنية واللوائح وااللتزامات واألطر
ول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع بشحلص احلص وبروتو ول انغواي ،(، واتفاقية التنوع البيولوجي2005)

   63.اجلائحة لألنفلونزاتحلهب ، وإطار الالنا ئة عن استطدامها امللحق ابتفاقية التنوع البيولوجي
نافع، واليت تشتتتتمل، املوتقاستتتتم اامحة  تتتتماص الرامية إىل تدابري الوعالوة على ذل ، تشتتتتري مستتتتودة العمل إىل " -47

مر تة واملتواليات اجلينومية من ملناستب االستريع واملنتظم و قاستم : الت، ما يليال احلصتر الذ رعلى ستبيل 
ُ
التوقي  للعوامل امل

ل وائح يف ستتت ابة لحلمونة والفعالة وامليستتورة التكلفة لالنت ات املإمحة املخالل منصتتة عاملية موحدة يف الوق  احلقيقيك و 
لشتتتتتتتطصتتتتتتتية والعالجات".  ما تنظر يف ماية اشتتتتتتتطيص واللقاحات ومعدات احلالتوستتتتتتتائل ،  ا يف ذل  الوق  املناستتتتتتتب

على ستتتتتتبيل املثال ال احلصتتتتتتر، االتستتتتتتاق مع يشتتتتتتمل نافع،  ا املوتقاستتتتتتم محة نظام  تتتتتتامل لورستتتتتتاء إالرامية إىل تدابري ال"
ا ليات واأو أو تكييف  تبينا، من خالل لحق هبتفاقية التنوع البيولوجي وبروتو ول انغواي املالالعناصتتتتتتتتتتتتتتر ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلة 
 انظامً بوصتتفق  االعرتاف ابلنظاميستتري تعزيز وتالرامية إىل التدابري " ذل  الستتابقة، "و القائمة أو املبادئ الواردة يف الصتتكوك 

 64نافع، على املستوى الوطين."املوتقاسم محة لو امتطصصً   اماًل 
لتيستتتتتتتتتري  اجيدً  اأستتتتتتتتتاستتتتتتتتتً بوصتتتتتتتتتفها يف مستتتتتتتتتودة العمل "دورتق الثانية، ، يف ةالدولي ةالتفاوض احلكوميهيئة  تونظر  -48

على  غري ملزمة قانوانً أخرى و  عناصتتتر ملزمة قانوانً ضتتتم وأص ي قانوانً  االصتتت  ملزمً أص يكوص   تتترورةعلى   املناقشتتتات"، ووافق
 65.حد سواء

                                                      
 .21/148EBالوثيقة  60
 . 9/74Aمن الوثيقة  19البند  61
 .2SSA)5(الوثيقة  62
 ./3/2A/INBالوثيقة  63
 املرجع نفسق. 64
 ./5/2A/INBالوثيقة  65
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 أنشطة التوعية – ااثلثً 
يشتتتتتتتتمل املرّبني، وتوفري برامج لبناء طلب  اهليئة من األمانة مواصتتتتتتتتلة توعية أصتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتلحة الرئيستتتتتتتتيني،  ا  -49

 القدرات والتدريب بشحلص احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها.
على طلتتب اهليئتتة، لفتت  األمني انتبتتال جمموعتتة العمتتل املفتوحتتة العضتتتتتتتتتتتتتتويتتة املعنيتتة اباطتتار العتتاملي للتنوع  وبنتتاءً  -50

وقدم  األمانة  ذل  عمل اهليئة بشحلص   66احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.إىل عناصر  2020البيولوجي ملا بعد عام 
امل مرات والندوات   ّت احلصول على املوارد وتقاسم منافعها،  ا يف ذل  عناصر احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، يف 

ارد الوراثية وتقاستتتتتتتتتتتتم منافعها واملكافحة عرب اانرتن ،  ا يف ذل ، على ستتتتتتتتتتتتبيل املثال، الندوة حول "احلصتتتتتتتتتتتتول على املو 
وتواصتتتل  67  زء من امل مر الدوخ الستتتادس والعشتتترين املعين بعلم احلشتتترات. 2022البيولوجية" اليت عقدت يف يوليواموز 

الستتتتتتمات راعي األمانة املستتتتتتا ة يف بناء القدرات وتنميتها لدعم تطوير وتنفيذ احلصتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتم منافعها  ا ي
املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة،  ا يف ذل  من خالل املشار ة يف عمل الل نة االستشارية غري الرمسية املعنية ببناء 

 القدرات لتنفيذ بروتو ول انغواي.

 التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة تصنيف – ارابعً 
 فعهاوتقاسم منا

جامعة غريفيث يف أستتترتاليا إبجراء مستتتح للتدابري  2020 ّلف  األمانة يف عام   68استتتت ابة لطلب ستتتابق للهيئة، -51
السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف راعي القطرية املتعلقة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها اليت ت

وقد تضتتمن   69جمموعات العمل وفريق اخلرباء املعين ابلوصتتول إىل املوارد وتقاستتم منافعها. التقليدية املرتبطة هبا، لتستتتعر تتق
درس عن تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها يف قواعد بياانت مجيع البلداص األعضاء يف األمم املتحدة و  ااملسح  ثً 

 بلًدا. 47التدابري اادارية والسياساتية واأو التشريعية أو مشاريع القوانني يف 
تقدم أمثلة حمددة للتدابري القطرية التشريعية قائمة بذاهتا وعند النظر يف املسح، طلب  اهليئة إعداد وثيقة مستقلة  -52

ملميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة بشتتتتتتكل مبا تتتتتتر أو غري مبا تتتتتتر الستتتتتتمات اراعي أو اادارية أو الستتتتتتياستتتتتتاتية واليت ت
األمانة تصنيًفا للتدابري القطرية اخلاصة ابحلصول عدت وبدعم من جامعة برمين، أملانيا، أ  70واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.

غذائي وخصتتتتتتتتائصتتتتتتتتها على املوارد وتقاستتتتتتتتم منافعها يعكس أ ية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص يف األمن ال
احلصتتتتتتول يف الوثيقة املعنونة،  املعبحلالتصتتتتتتنيف بينما ميكن االطالع على . 1املميزة. ويرد هيكل عام للتصتتتتتتنيف يف اجلدول 

  71.تصنيف التدابري القطرية -على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها 

                                                      
 .9INF//3/2020CBD/WGالوثيقة  66
67 /helsinki.fi2020https://ice  
 .Report/19/17-CGRFAمن الوثيقة  19الفقرة  68
 .70رقم  أساسيةوثيقة دراسة  69
 .Report/21/18-CGRFA من الوثيقة 26الفقرة  70
 .Inf.1-PGR-CGRFA/WG/11/23/6الوثيقة  71

https://www.cbd.int/doc/c/986f/cb0e/07d17d0f56a7fac64bffc90f/wg2020-03-inf-09-en.pdf
https://ice2020helsinki.fi/
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في فابلضتتتتتتتتتترورة خاصتتتتتتتتتتة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة. ليستتتتتتتتتت   ّلها التدابري املذ ورة  أص ةالحظمومن املهم  -53
بشتتتتتتكل مبا تتتتتتر أو غري مبا تتتتتتر الستتتتتتمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية راعي الواقع، بينما تر ز الوثيقة على التدابري اليت ت

ا،  ا يتما تتتتتتتى مع الطبيعة غري االزامية لعناصتتتتتتتر احلصتتتتتتتول على املوارد وتقتعرض والزراعة،  استتتتتتتم منافعها، يف بع  أيضتتتتتتتً
تنظيم احلصتتول على املوارد جمال األما ن تدابري أخرى لو تتارة إىل النطاق الواستتع جملموعة من اخليارات املتاحة للبلداص يف 

 الوراثية وتقاسم منافعها.
 تطوير عناصر احلصولعلى غرار و ع وتنفيذ تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها هو عمل مستمر وإص  -54

فهص عناصتتتتتتتتتتر احلصتتتتتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتتتتتم منافعها  ،على املوارد وتقاستتتتتتتتتتم منافعها وتصتتتتتتتتتتنيف التدابري القطرية. ولذل 
لتاج إىل املراجعة والتحديث والتحستتتتتتني ابنتظام. والغرض األستتتتتتاستتتتتتي منها هو إهلام قابلة للتعديل والتصتتتتتتنيف هي واثئق 

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. وتنفيذ تدابريو ع صانعي السياسات والقرارات يف 
ويتبع التصتتتتتنيف هيكل العناصتتتتتر الرئيستتتتتية اخلمستتتتتة لتدابري احلصتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتم منافعها للموارد الوراثية  -55

( 2( الرتتيبات امل ستتتستتتيةك )1): وتقاستتتم منافعهالألغذية والزراعة اليت حددت يف العناصتتتر اخلاصتتتة ابحلصتتتول على املوارد 
احلصتتتتول على املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية و ( 3ك )طدامهاعلى املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستتتتتواحلصتتتتول 

( 5( وتقاستتتم املنافع املتعلقة ابملوارد الوراثية لألغذية وما يرتبش هبا من معارف تقليديةك )4ك )طدامهاواستتتتلألغذية والزراعة 
 والرصد واالمتثال.

تنفيذ التدابري القطرية اخلاصة ابحلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  – اخامسً 
 وتقاسم منافعها

هناك دالئل متزايدة على أص تدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها قد تعقد، بل وتعوق يف بع  احلاالت،  -56
طفيفة ا ل ويف حني أص بع  الصتتتتتتتتتتتتتتعوابت قد تكوص مشتتتتتتتتتتتتتت  72البحث والتطوير،  ا يف ذل  يف قطاع األغذية والزراعة.

منوذجية قد يواجهها أ  نوع جديد من التشتتتتتتتتتتتتتريعات يف مرحلتق األولية من التنفيذ، يبدو أص الشتتتتتتتتتتتتتكاوى بشتتتتتتتتتتتتتحلص القيود 
فعها، والتعقيدات العملية اليت يواجهها مستطدمو املوارد الوراثية عند التعامل مع تشريعات احلصول على املوارد وتقاسم منا

الغاية جيم ومن انحية أخرى، تشتتتتتتتتري املناقشتتتتتتتتات احلالية حول   73من أص تكوص  اهرة تتال تتتتتتتتى. آخذة يف االزدايد، بداًل 
إىل درجة معينة من عدم الر تتتتتتتتتتتتتتا، لدى بع  البلداص  2020من ااطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  13واهلدف 

 تتتة من خالل التتتتدابري احلتتتاليتتتة للحصتتتتتتتتتتتتتتول على املوارد وتقتتتاستتتتتتتتتتتتتم واملشتتتتتتتتتتتتتترت نتتتافع النتتتا تتتتتتتتتتتتتتئتتتة على األقتتتل، بشتتتتتتتتتتتتتتتتحلص امل
   74منافعها.

                                                      
وآخروص. تنفيذ تدابري احلصتتتتول على املوارد وتقاستتتتم منافعها لق عواقب على املكافحة البيولوجية  Mc Kay, F.، وSosa, A.، و Silvestri, L.راجع  72

 .https://doi.org/10.1007/s10526-019-09988-4  (.2020) 141-125، 65التقليدية لألعشاب الضارة. املكافحة البيولوجية 
 ,Armengol، وSayoc, M.A.P.، وBraun, A.، وJungmann, D.، وJaloux, S-Paquin.، وFeiter, U.، وMichiels, F.راجع على سبيل املثال،  73

R.و ،Wyss, M.و ،David, B.14، 2022دامة . مواجهة الواقع القاستتتتتتتتي لتشتتتتتتتتريعات احلصتتتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتتتم منافعها: منظور الصتتتتتتتتناعة. االستتتتتتتتت ،
277.https://doi.org/10.3390/su14010277ك وSara, R.و ،Wyss, M.و ،Custers, R.و ،Veld, A.و ،Muyldermans, D. احلتتاجتتة إىل إعتتادة .

 Dos S Ribeiroو ك EMBO (2022)202153973embr./15252.10https://doi.org/ 53973e:23معايرة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها. تقارير 

Cو ،Koopmans MPو ،Haringhuizen GB (2018)  بروتو ول انغواي –التهديدات املتعلقة بتبادل بياانت تستتلستتل العوامل املمر تتة يف الوق  املناستتب
 . Science 362 :404-406 تكاليف وأتخريات.  قد يفرض

 .20-16راجع أعالل الفقرات  74

https://doi.org/10.1007/s10526-019-09988-4
https://doi.org/10.3390/su14010277
https://doi.org/10.15252/embr.202153973؛
https://doi.org/10.15252/embr.202153973؛
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 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها: تصنيف التدابري القطرية: 1جلدول ا
 الرتتيبات املؤسسية :1العنصر 

 املسؤولية املؤسسية 1-1
 على املوارد وتقاسم منافعهااملس ولية امل سسية الفردية للحصول  1-1-1
 املس ولية امل سسية املشرت ة للحصول على املوارد وتقاسم منافعها 1-1-2
 التنسيق بني الو االت يف ما يتعلق ابلقرارات بشحلص احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 1-1-3
 احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاتوفري املعلومات الوطنية عن املؤسسات املسؤولة، وتدابري وإجراءات  1-2

 احلصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها :2العنصر 
 فئات املوارد الوراثية اخلاضعة ألحكام احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 2-1
 النطاق الزمين 2-1-1
 التفاقية التنوع البيولوجي ااملنشحل أو أنق حصل على املوارد الوراثية وفقً املوارد الوراثية اليت يكوص البلد املّورد هلا بلد  2-1-2
 املوارد الوراثية اخلاصةاالعامة 2-1-3
 املوارد الوراثية مقابل املوارد البيولوجية 2-1-4
 املعلومات الوراثية 2-1-5
 واجملتمعات اللية ةاألصليشعوب تفظ هبا الاملوارد الوراثية اليت ل 2-1-6
 ااعفاءات للموارد الوراثية الددة 2-1-7
 األنشطة اليت تؤدي/ل تؤدي إىل التزامات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها 2-2
 أحكام حمددة بشحلص األنشطة ذات الصلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة 2-2-1
 أحكام حمددة بشحلص البحول غري الت ارية 2-2-2
 حمددة بشحلص األنشطة اليت تقوم هبا جمموعات حمددة من املستطدمنيأحكام  2-2-3
 إجراءات الرتخيص املطبقة مبوجب التدابري اخلاصة ابحلصول على املوارد وتقاسم منافعها 2-3
 إجراءات املوافقة املبسطة 2-3-1
 تبسيش ااجراءات ألنشطة حمددة 2-3-2

 املرتبطة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامهااحلصول على املعارف التقليدية  :3العنصر 
 تعريف املعارف التقليدية 3-1
 االستبعاد من املعارف التقليدية )ذات الصلة ابملوارد الوراثية لألغذية والزراعة( 3-1-1
 حتديد أصحاب املعارف التقليدية الصحيحني 3-2
 علم أو موافقة ومشاركة السكان األصليني واجملتمعات احمللية إجراءات احلصول على املوافقة املسبقة عن 3-3

 ع الناشئةفالتقاسم العادل واملنصف للمنا :4العنصر 
 نطاق التزامات تقاسم املنافع 4-1
 املوارد الوراثيةااملعارف التقليدية املغطاة 4-1-1
 ااعفاءات من التزامات تقاسم املنافع 4-1-2
 عادلة ومنصفة 4-2
 نافعلديد امل 4-2-1
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 تقاسم املنافع املبسش 4-2-2
 تقاسم املنافع النقدية وغري النقدية النا ة عن استطدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 4-2-3
 تسهيل تقاسم املنافع من خالل البنود النموذجية 4-2-4
 املستفيدون 4-3
 الصناديق الوطنية لتقاسم املنافع 4-3-1
 تقاسم املنافع من خالل الصناديق/الشراكات/اآلليات املتعددة األطراف لتقاسم املنافع 4-4

 الرصد والمتثال  :5العنصر 
 الرصد 5-1
 تدابري امتثال البلد املستخدم 5-2
 تدابري االمتثال العامة 5-2-1
 االستثناءات 5-2-2
 

التطبيق العملي للتدابري القطرية اخلاصتتتتتتة ابحلصتتتتتتول على عن عداد تقرير إ، يف دورهتا األخرية، يف اهليئة و تتتتتترع  -57
املوارد الوراثية وتقاستتتتتتتتتتتتم منافعها على  تلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة 

تلف القطاعات الفرعية وذل  هبدف لديد آاثرها على استتتتتطدام وصتتتتوص   ،هبا،  ا يشتتتتمل رصتتتتد االمتثال هلذل التدابري
يستتتتتتتتتتتتتتتند التقرير إىل وطلب  اهليئة أص  75ع.للموارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، وتقاستتتتتتتتتتتتتتم املناف

 على املوارد تدابري احلصتتول تداعياتاستتتبياص بشتتحلص  ستتودةماستتتبياص يف الوثيقة،  ستتودةاستتتبياص قطر . ولذل ، مت تقدمي م
  76منافعها.على استطدام وتبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم  نافعهاموتقاسم 

 التوجيهات املطلوبة – اسادسً 
 :القيام  ا يلي يف العمل مجاعةقد ترغب  -58

ابحلصول على املوارد ذات الصلة خرى األدولية الصكوك التفاقات و اال يف إطارعلًما ابلتطورات ااحاطة  (1)
 كازدواجية العمل و ماص االتساق نب والتحل يد على  رورة  ،منافعهاالوراثية وتقاسم 

تعليقات املوارد وتقاستتتتتتتتتتتتتتم منافعها، وتقدمي بتصتتتتتتتتتتتتتتنيف التدابري القطرية للحصتتتتتتتتتتتتتتول على  اوااحاطة علمً  (2)
 ، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا القادمةكإسهاماتو 

ا إىل الردود إىل األمانة أص تعد، استتتتتتتتنادً  اهليئةص تطلب توصتتتتتتتية  ال، و االستتتتتتتتبياصستتتتتتتودة   اوااحاطة علمً  (3)
 التدابري القطرية بشتتتتتتحلصا عن آاثر تنفيذ على االستتتتتتتبياص ومصتتتتتتادر املعلومات املتاحة األخرى، تقريرً الواردة 

وتبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، واملعارف استتتتتتتتتطدام على منافعها احلصتتتتتتتتول على املوارد وتقاستتتتتتتتم 
 والتقاسم العادل واملنصف للمنافع. ،رتبطة هباالتقليدية امل

تقدمي أ  توصتتتتتيات أخرى يف ما يتعلق بعمل اهليئة بشتتتتتحلص احلصتتتتتول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة و  (4)
 .وتقاسم منافعها واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
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