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 مقّدمة- أواًل
 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية جمموعة العمل املعنية ب اهليئةكّلفت - 1

 :ا يليالقيام مب( جمموعة العمل) والزراعة
 

  حتديد السمات املميزة ذات الصلة ملختلف القطاعات والقطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية

 والزراعة اليت تتطلب حلواًل مميزة؛

  ،العمل، مع مراعاة السمات املميزة اليت مّت حتديدها، على وضع خيارات لتوجيه البلدان ومساعدتها

 تستوعب هذه السمات؛ سياسيةو، شريعية، وإداريةاًء على طلبها، على وضع تدابري تبن

  احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل حتليل، حسب االقتضاء، الطرائق املمكنة ملعاجلة مسألة

، مبا فيها تلك ، مع األخذ يف االعتبار اجملموعة الكاملة من اخلياراتاملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

توكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد الوراثية والتقاسم العادل واملنصف للفوائد الناشئة الواردة يف برو

 (.الربوتوكول)عن استخدامها امللحق باتفاقية التنّوع البيولوجي 

 

ية السمات املمّيزة للموارد الوراثد حتّد 1"السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة"والوثيقة بعنوان - 1

الطرائق "وأّما الوثيقة بعنوان . لألغذية والزراعة ذات الصلة لوضع تدابري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

فتحّلل  2"احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعةاملمكنة ملعاجلة مسألة 

حلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها مبا يعكس مسات املوارد الوراثية لألغذية الطرائق املمكنة لوضع تدابري ا

وترّكز الوثيقة احلاضرة على اخليارات املتاحة لتوجيه البلدان ومساعدتها، بناًء على طلبها، على وضع تدابري . والزراعة

ي احملتويات أو الطرائق املمكنة لوضع تدابري وهاتان املسألتان، أ. احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

والوسائل والسبل لتوجيه البلدان ومساعدتها على وضع تدابري مالئمة هلا  احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها

ترى أن وقد ترغب جمموعة العمل يف . للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا

أيًا من الطرائق أو تدابري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، إن وجدت، جيب أن تعاجلها  بالتعاقب

، وأي خيار من بني اخليارات املتاحة، إن ُوجدت، لتوجيه البلدان ومساعدتها على وضع تدابري احلصول على اهليئة

 . املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، ينبغي اعتماده
 

ان ويف مرحلة أوىل، تربط هذه الوثيقة مهمة جمموعة العمل اليت تقضي بتوفري خيارات لتوجيه البلد- 3

ئمة لوضع تدابري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، وباجلهود العاملية اجلارية ومساعدتها باألطر الدولية القا

وترد جمموعة واسعة من اخليارات املتاحة . راثية وتقاسم منافعهالدعم عملية وضع أطرعمل للحصول على املوارد الو

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة وعقب حتليل الطرائق املمكنة ملعاجلة مسألة . لتوجيه البلدان ومساعدتها
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عمل يف أن توصي من جدول األعمال، قد ترغب جمموعة ال 2، مبوجب البند إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 .، لتوجيه البلدان ومساعدتها، بناًء على طلبهااهليئةبتدابري حمّددة، مبا فيها تدابري تتخذها 

 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها احلاجة إىل التوجيه واملساعدة يف وضع أطر عمل لتدابري - ثانيًا

 بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

إىل جمموعة العمل بشأن وضع خيارات لتوجيه البلدان ومساعدتها  اهليئةالنظر إىل الطلب الذي وّجهته ينبغي - 4

على وضع تدابري للحصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها حبيث تستوعب السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية 

يف هذا  اهليئةيها األنشطة واإلجنازات السابقة اليت حّققتها والزراعة، يف سياق التطّورات واألحداث ذات الصلة، مبا ف

اجملال، واالتفاقات الدولية، من قبيل الربوتوكول، واملعاهدة الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

واملتصلة بتدابري احلصول على املوارد  ، واتفاقية التنّوع البيولوجي، إضافًة إىل األنشطة اجلارية لبناء القدرات(املعاهدة)

 .الوراثية وتقاسم منافعها

 

احلصول على تتمتع منظمة األغذية والزراعة واهليئة التابعة هلا بتاريخ طويل يف معاجلة القضايا املتصلة بو- 2

مؤمتر املنظمة التعّهد الدولي ، اعتمد 1213ويف عام . املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة الذي وضع إطار السياسات والتخطيط للهيئة يف ما يتعّلق باملوارد الوراثية 

، وباشرت يف عام وخالل السنوات التالية، تفاوضت اهليئة بشأن مزيد من القرارات اليت تفّسر التعّهد الدولي. النباتية

املعاهدة، وهي الصك التنفيذي  1331ونتيجة هلذه العملية، اعتمد مؤمتر املنظمة عام . جعة التعهد الدوليمرا 1224

لة وواصلت اهليئة النظر يف مسأ. عهااألّول وامللزم قانونًا للحصول على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم مناف

، وقّررت يف دورتها العادية احلادية املوارد الوراثية لألغذية والزراعةاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل 

ويف دورتها . 3يكون من املهام املبكرة يف برنامج عملها املتعّدد السنوات عشرة أن العمل يف هذا اجملال جيب أن

اعدتها، بناًء على ن ومساألخرية، حّددت اهليئة، لدى اعتماد صالحيات جمموعة العمل، احلاجة إىل توجيه البلدا

 .4لألغذية والزراعة وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية وضع تدابري احلصول على املوارد الوراثية طلبها، على

 

وتستجيب املهمة إىل بعد مهم يف . ومن األهمية مبكان النظر إىل مهمة جمموعة العمل يف سياق الربوتوكول - 2

والدور اخلاصني اللذين تتسم بهما املوارد الوراثية لألغذية  أنه يقّر صراحة بالطابع سه، سيماالربوتوكول، وتعك

ويقّر الربوتوكول . حلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها، وتنفيذهالزراعة، مبا يف ذلك وضع أطر عمل لتدابري اوا

لتنوع البيولوجي الزراعي، ل بالطابع اخلاص، و5غذائيسبة إىل األمن البأهمية املوارد الوراثية بالنصراحة، يف ديباجته، 

                                                      
 . 11، الفقرة CGRFA-11/07/Reportالوثيقة   3

 .1-املرفق دال، CGRFA-13/12/Reportالوثيقة   4

 .14ديباجة الربوتوكول، الفقرة   5



 CGRFA/WG-ABS-1/12/4 5 

 

 

د يف ما يتعّلق باملوار على بعضها مجيع البلدان اعتمادضافة إىل ، إ6املميزة واملشاكل اليت تتطّلب حلواًل مميزة ومساته

ستدامة للزراعة يف وأهميتها لتحقيق األمن الغذائي يف العامل، والتنمية املالوراثية لألغذية والزراعة، وطابعها اخلاص، 

. 7ويف هذا الشأن، يقّر الربوتوكول بالدور الرئيسي الذي تؤديه كّل من املعاهدة واهليئة. سياق احلّد من الفقر وتغّير املناخ

اخلاصة باحلصول على املوارد  اف أن ينظروا، خالل وضع تشريعاتهموعالوًة على ذلك، يطلب الربتوكول إىل األطر

التنظيمية، بأهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها اخلاص يف جمال األمن  افعها ومتّطلباتهمراثية وتقاسم منالو

 .8الغذائي

 

هم أيضًا النظر إىل مهمة جمموعة العمل يف سياق املعاهدة ووالية جهازها الرئاسي إلدارة كافة جوانب ملومن ا- 1

وتشّكل املعاهدة، اليت وضعتها اهليئة، اإلطار التنفيذي بالكامل األول اخلاص . املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ويف الوقت . ها بالنسبة إىل قطاع فرعي من املوارد الوراثية لألغذية والزراعةعبتدابري احلصول على املوارد وتقاسم مناف

وارد الوراثية وتقاسم منافعها، والذي ُوضع احلالي، تشّكل املعاهدة الصّك الدولي الوحيد امللزم لتدابري احلصول على امل

وُيعَتَرف بأن املعاهدة صّك مكّمل للنظام الدولي الذي اعتمده األطراف يف اتفاقية التنوع . خصيصًا لقطاع األغذية والزراعة

  .9البيولوجي يف اجتماعهم العاشر

 

للتنوع  كول ال يرتجم الطابع اخلاصأيضًا الواقع بأن الربوتوواملهمة املوكلة إىل جمموعة العمل تعكس - 1

عوضًا عن ذلك، يشّجع ". حلول"إىل معايري جوهرية، أو توجيهات، أو  همشاكلالبيولوجي الزراعي ومساته املميزة و

الربوتوكول، من بني أمور أخرى، على وضع بنود تعاقدية منوذجية، ومدّونات سلوك وصكوك أخرى، ويفسح اجملال 

 . امعه تعارضتأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي والربوتوكول، وال تدعم أن  ةطيشرالتفاقات دولية أخرى، 
 

  ويلزم الربوتوكول أيضا األطراف بأن تشجع، حسب االقتضاء، على إعداد وحتديث واستخدام بنود

تعاقدية منوذجية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة ومدونات السلوك 

ما يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم  أو املعايري يف/ة واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات والطوعي

البنود  الستخدام دوريًا جري مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف هذا الربوتوكول تقييمًاوُي. املنافع

ولذلك . 10أو املعايري/مارسات وواملبادئ التوجيهية وأفضل امل، مدونات السلوكالتعاقدبة النموذجية، و

فإن الُنهج القطاعية، مبا يف ذلك تلك اليت تتماشى مع املمارسات التجارية احلالية اليت تسمح مبعاجلة 

من النظام الدولي، الذي  خمتلف القطاعات أو القطاعات الفرعية للموارد الوراثية ميكن أن تشكل جزءًا

 .عن الصكوك التكميلية، مبا فيها املعاهدة الدولية ربوتوكول، فضالالتفاقية واالمن  يتألف

                                                      
 .12ديباجة الربوتوكول، الفقرة   6

 .12الربوتوكول، الفقرة  ديباجة  7

 (.ج) 1الربوتوكول، املادة   8

 .1-القرار العاشر  9

 .13-12املادتان   10
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 ويرتك الربوتوكول جمااًل واسعًا لالتفاقات الدولية األخرى يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها .

وال مينع الربوتوكول األطراف فيه من وضع اتفاقات دولية أخرى ذات الصلة وتنفيذها، مبا يف ذلك 

ة تتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، شريطة أن تدعم أهداف االتفاقية اتفاقات أخرى متخصص

وحيثما ينطبق صك دولي متخصص يتعلق باحلصول على املوارد وتقاسم . والربوتوكول وال تتعارض معها

املنافع ويتماشى مع أهداف االتفاقية والربوتوكول وال يتعارض معها، فإن الربوتوكول ال يسري على 

ما يتعلق باملورد الوراثي احملدد املشمول  طرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة يف الصك املتخصص يفال

الربوتوكول أيضا  إىل هذا االنفتاح على صكوك دولية أخرى، ينّصوإضافة . بالصك املتخصص وألغراضه

ات مبوجب الصكوك املمارس أو للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة"على ضرورة إيالء االعتبار الواجب 

تعارض ال تدعم أهداف االتفاقية وهذا الربوتوكول وت أن الدولية واملنظمات الدولية املعنية، شريطة

 11."معها
 

وكذلك، تنعكس احلاجة إىل التوجيه واملساعدة يف وضع إطار عمل لتدابري احلصول على املوارد وتقاسم منافعها - 2

اجة إىل بناء وتطوير القدرات لوضع تدابري حملية تشريعية، وإدارية، وسياسية يف الربوتوكول الذي يقّر باحل اوتنفيذه

ويف السياق ذاته، تقّر املعاهدة بضرورة تيسري املساعدة  12.للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، وتنفيذها، وإنفاذها

 13.الفنية لتنفيذ أحكامها

 

على احلاجة إىل بناء القدرات يف ما يتعّلق بتدابري  وشّددت احلكومات وأصحاب الشأن اآلخرون باستمرار- 13

واستجابة لذلك، جرى وضع وتنفيذ عدد من املبادرات . احلصول على املوارد وتقاسم منافعها على مستويات خمتلفة

ق بتدابري ، لبناء القدرات يف ما يتعّلخمتلفة ليم، وبلدان، ومجاهري مستهدفةااملختلفة األنواع واألحجام، واملوّجهة إىل أق

ويف حني أن معظم هذه املبادرات ال تشمل، وال ترّكز حتى، على تدابري  14.احلصول على املوارد وتقاسم منافعها

، فهي تبّين احلاجة إىل بناء القدرات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا فيها املوارد الوراثية لألغذية  وسياسية ، وإدارية،تشريعيةلوضع تدابري 

 .والزراعة

 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وإجنازاتها يف ما يتعّلق ب اهليئةوإن املناقشات السابقة اليت أجرتها - 11

وكول الذي يرّكز بقوة على ية العاملية، وخباصة الربوت، والتطورات السياسبالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

للتنوع البيولوجي الزراعي، واملبادرات العديدة اليت تهدف إىل مساعدة البلدان على وضع وتنفيذ تدابري  الطابع اخلاص

 . امها مبهامهااحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، تشّكل اخللفية اليت قد ترغب جمموعة العمل يف النظر فيها خالل قي

                                                      
 .4الربوتوكول، املادة   11

 .11 أنظر الربوتوكول، املادة  12

 .1ُأنظر املعاهدة، املادة   13

 .http://www.cbd.int/abs/projects.shtmlلالّطالع على حملة عامة، ُأنظر  14 

http://www.cbd.int/abs/projects.shtml
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 اخليارات املتاحة لتوجيه البلدان ومساعدتها بناًء على طلبها- ثالثًا

 

تتوفر جمموعة واسعة من اخليارات املتاحة لتوجيه البلدان ومساعدتها على وضع تدابري احلصول على املوارد - 11

ويعرض هذا اجلزء خيارات منوذجية ال . راعةوتقاسم منافعها مبا يستوعب السمات املمّيزة للموارد الوراثية لألغذية والز

ويف الواقع، قد يشّكل مزيج من خمتلف اخليارات . ، بل تكّمل بعضها البعضالبعض تستثين يف حاالت عديدة بعضها

 . جزءًا من اسرتاتيجية تهدف إىل وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم املنافع

 

 صول على املوارد وتقاسم منافعها احلالتوعية وتبادل املعلومات بشأن - ألف

 بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 

وإن املعلومات املالئمة والتوعية الكاملة بشأن السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، واالعتماد - 13

زراعة باإلضافة إىل طابعها اخلاص وأهمّيتها لتحقيق املتبادل بني مجيع البلدان يف ما يتعّلق باملوارد الوراثية لألغذية وال

األمن الغذائي، والتنمية املستدامة للزراعة، جوهرية لوضع تدابري احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم املنافع اليت 

 ،تفاقات الدوليةكأداة لدعم تنفيذ اال ،وقد اكتسبت التوعية. تستوعب السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 15.وخيّصص كّل من الربوتوكول واتفاقية التنّوع البيولوجي أحكامًا للتوعية. يف القانون الدولي شعبيًة

 

والربوتوكول حبّد ذاته يرفع مستوى . وميكن أن تّتخذ التوعية أشكااًل عدة، وقد جتري على مستويات خمتلفة- 14

ل اإلقرار صراحة بالدور املهم الذي تضطلع به املوارد الوراثية لألغذية الوعي بني احلكومات وصانعي السياسات من خال

من خالل عملها احلكومي الدولي على التوعية على املوارد الوراثية لألغذية  اهليئة، عملت 1213ومنذ عام . والزراعة

دراسات يف دورتها الثانية عشرة يف  اهليئةونظرت . والزراعة، واملسائل ذات الصلة باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع

مفّصلة عن استخدام املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادهلا، وتأثري تغّير املناخ على االعتماد املتبادل بني البلدان 

ى بشأن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، والدور الذي تؤديه هذه املوارد يف السياسات والرتتيبات اخلاصة باحلصول عل

  16.املوارد وتقاسم منافعها

 

وكذلك، إن أنشطة التوعية وتبادل املعلومات مهمة بالنسبة إىل أصحاب الشأن الذين يستخدمون فعاًل املوارد - 12

، أطلقت منظمة األغذية والزراعة حوار خرباء 1313ويف عام . الوراثية لألغذية والزراعة ويتبادلونها بصورة منتظمة

صحاب الشأن مشل خرباء من خمتلف جمتمعات أصحاب الشأن واملستخدمني، ومن أقاليم فرعية خمتلفة أ متعّدد ًاعاملي

                                                      
، واتفاقية (ألف-2املادة )تشمل أمثلة أخرى االتفاقية األوروبية للمشاهد الطبيعية و. 13املادة : ؛ اتفاقية التنّوع البيولوجي11الربوتوكول، املادة   15

 (.1املادة )احلفاظ على الرتاث الثقايف غري املادي 

 .41-41دراسة األساسية رقم أنظر أوراق ال  16
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وهدف حوار اخلرباء إىل مجع التجارب واخلربات، وساعد على  17.ذات الصلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

ني املمارسني الناشطني يف خمتلف األقاليم الفرعية ذات املسائل املتصلة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها ببالتوعية 

وقد جتري أنشطة التوعية وتبادل املعلومات على مستويني إقليمي ووطين، . الصلة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 .نافعهاوتوّلد معارف ذات الصلة باستخدام وتبادل ممارسات قد تفيد يف وضع سياسات للحصول على املوارد وتقاسم م

 

ويف حني أن التوعية وتبادل املعلومات أساسّيان لتوجيه البلدان ومساعدتها على وضع تدابري للحصول على - 12

عدان عادة يف تعريف اجلماهري ذات الصلة على حنو أكرب وهما يسا. فقد يشّكالن خطوة أوىل املوارد وتقاسم منافعها،

فع، وعلى الوضع اخلاص للموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ ومن جهة على مفهوم احلصول على املوارد وتقاسم املنا

أخرى، سوف يوّلدان، يف حاالت نادرة فقط، مفاهيم وحلواًل تنظيمية ملموسة، تتكيف مع احلاجات اخلاصة للموارد 

 . الوراثية لألغذية والزراعة

 
 توجيه البلدان ومساعدتها على وضع جمموعة العمل على أن التوعية تشّكل خطوة أساسية يف اتفقتويف حال  -11

، وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعةتدابري تشريعية، وإدارية، وسياسية للحصول على املوارد 

اسم وتقإىل األمانة القيام بأنشطة توعية، مبا فيها مواد، يف ما يتعّلق باحلصول على املوارد  اهليئةقد توصي بأن تطلب 

عب الفنية ذات الوراثية لألغذية والزراعة، وبأن توّفر الدعم، بالتعاون مع أمانة املعاهدة والُشمنافعها بالنسبة إىل املوارد 

الصلة يف منظمة الفاو، لعمليات التوعية الوطنية، واإلقليمية، والدولية بشأن احلصول على املوارد وتقاسم املنافع، مبا 

 .أوسع نطاقًا للحصول على املوارد وتقاسم املنافع نّفذتها منظمات ومؤسسات أخرىفيها يف سياق مبادرات 

 

 بناء القدرات واملساعدة الفنية- باء
 
وتقاسم ويّتسم بناء القدرات، والتنمية، واملساعدة الفنية بأهمية جوهرية يف وضع تدابري احلصول على املوارد  -11

 وميكن بناء القدرة على وضع تدابري احلصول على املوارد. ية والزراعة وتنفيذهاالوراثية لألغذمنافعها بالنسبة إىل املوارد 

( اإلجرائية مثاًل)الوراثية لألغذية والزراعة وتنفيذها على مستوى املوارد املؤسسية  وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد

ولذا، قد جتري أنشطة بناء (. والتشريعاتمثل السياسات، والتدابري اإلدارية، )والبشرية، وعلى املستوى املعياري 

 .القدرات بأشكال خمتلفة

 

الرتويج لتوفري املساعدة الفنية لألطراف املتعاقدين، وخباصة البلدان النامية أو البلدان اليت وتتطّلب املعاهدة - 12

الربوتوكول يف جمال بناء وكذلك، يتعاون األطراف يف  18.متّر اقتصادياتها مبرحلة حتّول بهدف تيسري تنفيذ املعاهدة

                                                      
 .22أنظر أوراق الدراسة األساسية رقم   17

 .1املعاهدة، املادة   18
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القدرات، وتنمية القدرات، وتعزيز املوارد البشرية والقدرات املؤسسية لتنفيذ الربوتوكول على حنو فعال يف البلدان 

  19.النامية األطراف

 

ي إىل األمانة، يف دورتها العادية الثالثة عشرة، التعاون مع أمانيت اتفاقية التنّوع البيولوج اهليئةوطلبت - 13

وميكن أن جتري هذه األنشطة بشكل ندوات وطنية،  20.واملعاهدة يف ما يتعّلق باألنشطة اجلارية لبناء القدرات والتنمية

أو إقليمية، أو عاملية ُتنّظم مباشرة بعد اجتماعات تعاجل مسائل احلصول على املوارد وتقاسم املنافع، من قبيل 

عقد هذه  اهليئةاجتماعات مقبلة جملموعة العمل، يف حال قررت اجتماعات مقبلة لألطراف يف الربوتوكول، أو 

 .االجتماعات

 

غري أن معظم هذه  21.وقد انعقدت عدة حلقات عمل لبناء القدرات بشأن احلصول على املوارد وتقاسم املنافع- 11

مبادرات أخرى لبناء املبادرات مل تتناول املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بشكل حمّدد، باستثناء حلقات عمل و

القدرات من أجل تنفيذ املعاهدة ركّزت على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، أكثر منها على مجيع املوارد 

ت جمموعة العمل أن بناء القدرات واملساعدة الفنية يشّكالن خطوة أساسية يف ويف حال قّرر 22.الوراثية لألغذية والزراعة

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية مساعدتها على وضع أطر تدابري توجيه البلدان و

إىل أمانتها تنظيم أنشطة لبناء القدرات واملساعدة الفنية يف ما يتعلق  اهليئة، فيجب أن توصي بأن تطلب والزراعة

، وذلك بالتعاون مع اتفاقية التعاون ارد الوراثية لألغذية والزراعةاحلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوب

البيولوجي، واملعاهدة، والربوتوكول، ومع أصحاب الشأن ذات الصلة مبا فيهم املزارعني، والسكان األصلّيني، 

 . واجملتمعات احمللية

 

احلصول على املوارد وتقاسم دًا من تدابري ويف حني يتناول كّل من بناء القدرات واملساعدة الفنية جانبًا مهمًا ج- 11

اليت  السياسية، فهما يثريان التساؤل بشأن املبادىء واالعتبارات منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

وارد الوراثية النباتية، توّفر املعاهدة توجيهات واضحة يف حني ال يتّوفر يف الوقت وبالنسبة إىل امل. جيب أن توّجههما

 . احلاضر صّك توجيهي لغري املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

                                                      
 .1-11الربوتوكول، املادة   19

 .23الفقرة ، CGRFA-13/11/Reportالوثيقة   20

 21 http://www.cbd.int/abs/projects.shtml. 

 .اسم املنافعُأنظر مثاًل الربنامج املشرتك لبناء القدرات للبلدان النامية بشأن تنفيذ املعاهدة ونظامها املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتق  22

)files/jicbp_10.pdfhttp://www.planttreaty.org/sites/default/(. 

http://www.cbd.int/abs/projects.shtml
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/jicbp_10.pdf
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 بصورة متبادلة بنود تعاقدية منوذجية للشروط املتفق عليها- جيم

 

وضع بنود تعاقدية منوذجية للشروط املتَّفق عليها بصورة  لىوجيه البلدان ومساعدتها عويتمّثل خيار آخر لت- 13

وعادة، تتوجه هذه البنود التعاقدية النموذجية للشروط املتَّفق عليها بصورة متبادلة إىل املزّودين احلاليني، أو . متبادلة

رون إنشاءها واستخدامها يف املتلّقني، أو األشخاص الذين جيمعون املوارد الوراثية أو غريهم من مستخدميها الذين خيتا

قد تشجع  اهليئةويف حني أن احلكومات و. االتفاقات املعنية باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، وتوضع من جانبهم

على وضع بنود تعاقدية منوذجية للشروط املتَّفق عليها بصورة متبادلة، وتوّفر الدعم لوضعها، تبقى عادة مسؤولية وضع 

 .ية، وحتديثها، واستخدامها على عاتق أصحاب الشأنالبنود النموذج

 

وضع بنود تعاقدية منوذجية على وكما هو مذكور أعاله، يشّجع األطراف يف الربوتوكول، حسب االقتضاء، - 14

وتّتسم البنود التعاقدية  23.للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة، وحتديثها، واستخدامها القطاعات متعددةقطاعية و

كمية كبرية من املوارد الوراثية بصورة منتظمة، ويرغبون يف ذجية بقيمة خاصة حني يتبادل املزّودون واملتلقون النمو

ويف حني ُوضعت اتفاقات منوذجية للحصول على املوارد . توحيد شروط هذه التبادالت من خالل عقود القانون اخلاص

فإن البنود واالتفاقات النموذجية  24انب مؤسسات خمتلفة،وبنود تعاقدية يف جماالت عديدة ومن ج ،وتقاسم املنافع

وتقاسم منافعها  لة احلصول على املواردأالقائمة، باستثناء تلك املرعية مبوجب املعاهدة، ال تتناول بشكل حمّدد مس

تمد جهازها الرئاسي إمنا ختتلف احلال يف ظّل املعاهدة اليت اع. الوراثية النباتية لألغذية والزراعة بالنسبة إىل املوارد

ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ويستخدمه املزّودون املوّحد لنقل املواد من أجل تبادل واستخدام املواالتفاق 

يف إطار املعاهدة منوذجًا مفيدًا عن كيفية معاجلة مسألة  التفاق املوّحد لنقل املوادويوّفر االستخدام الناجح ل. واملتلقون

، بصفتها منتدى حكومي دولي، أن توّفر منصة لتيسري اهليئةوبإمكان . الوراثية لألغذية والزراعة بطريقة حمددة املوارد

عملية وضع بنود تعاقدية منوذجية للشروط امُلتَّفق عليها بصورة متبادلة بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، 

ب الشأن على رصد استخدام البنود التعاقدية النموذجية وحتديثها بصورة وكذلك، قد ُيشجَّع أصحا. واإلشراف عليها

 .منتظمة

 

ويف حال اّتفقت جمموعة العمل على التوصية بوضع بنود تعاقدية منوذجية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، - 12

الشأن ذات الصلة، مبا فيهم  ملشاركة أصحاب اهليئةأو لقطاعات فرعية يف هذه املوارد، فيجب أن توصي بأن ترّوج 

موارد وراثية حمددة  واستخدام املزارعني، والسكان األصليني، واجملتمعات احمللية يف حتديد الشروط اليت يتّم تبادل

وعندها، ميكن وضع بنود تعاقدية منوذجية للشروط املتَّفق عليها بصورة متبادلة على أساس . لألغذية والزراعة مبوجبها

 .اهليئةخلربات القائمة، ثم أن ُتعَرض على املمارسات وا
 

                                                      
  .1-12الربوتوكول، املادة   23

24  http://www.cbd.int/abs/resources/contracts.shtml.. 
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 أو املعايري /املمارسات وأفضل مدّونات السلوك الطوعية اخلاصة بأصحاب الشأن، واخلطوط التوجيهية، و- دال

 

احلصول على املوارد وتقاسم وكذلك، يقضي خيار آخر لتوجيه البلدان ومساعدتها يف جمال إعداد تدابري - 12

أفضل بوضع مدّونات سلوك طوعية، وخطوط توجيهية، و ،ىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعةمنافعها بالنسبة إ

أصحاب الشأن بالنسبة إىل أنواع حمّددة من املستخدمني، أو االستخدامات، أو موجَّهة إىل عايري املأو /مارسات وامل

واخلطوط التوجيهية،  ونات السلوك الطوعية،عادة مدوتوضع . القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

أو املعايري من جانب املزّودين احلاليني، أو املتلقني، أو األشخاص الذين جيمعون املوارد الوراثية أو /املمارسات وأفضل و

وبالتالي، فهي تعكس عادة السمات واحلاجات اخلاصة جملتمعات أصحاب . ، وتتّوجه إليهمغريهم من مستخدميها

وقد تكون خمتلفة عن الصكوك اليت تتوجه بشكل رئيسي إىل احلكومات، وُتنّفذ من جانب . ن ذات الصلةالشأ

ُأنظر أدناه، " )خطوط توجيهية"أو " مدّونة سلوك"اء خمتلفة من قبيل ات، على الرغم من أنه قد حتمل أمساحلكوم

 (.اجلزء هاء

 

، حسب االقتضاء، على وضع مدّونات سلوك طوعية، يهاألطراف ف وكما هو مذكور أعاله، يشجع الربوتوكول- 11

األطراف يف  جيريو. 25عايري تتعّلق باحلصول على املوارد وتقاسم املنافعاملأو /مارسات وأفضل املوخطوط توجيهية، و

وتوكول وحتى أن الرب. دّونات السلوك الطوعية، واخلطوط التوجيهية، واملمارسات واملعايريمل تقييمًا دوريًاالربوتوكول 

يلحظ إمكانية وضع مدونات سلوك خاصة، وخطوط توجيهية، وممارسات، ومعايري اعتمدها مؤمتر األطراف الذي يعمل 

ويف حني وضع خمتلف أصحاب الشأن العديد من اخلطوط التوجيهية، ومدّونات  26.كاجتماع لألطراف يف الربوتوكول

غري أن أيًا منها ال ينطبق بشكل خاص على املوارد  27املنافع،املمارسات للحصول على املوارد وتقاسم أفضل السلوك، و

 . 28الوراثية لألغذية والزراعة

 
لوضع مدّونات سلوك طوعية، وخطوط  اهليئةويف حال اتفقت جمموعة العمل على التوصية بأن ترّوج - 11

بالنسبة إىل املوارد الوراثية  احلصول على املوارد وتقاسم منافعهاأو معايري تتعّلق ب/مارسات وأفضل املتوجيهية، و

أصحاب الشأن ذات  اهليئة، أو لقطاعات فرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، فيجب أن تدعو لألغذية والزراعة

تبادل واستخدام املوارد الصلة، مبا فيهم املزارعني، والسكان األصلّيني، واجملتمعات احمللية، إىل حتديد كيفية 

واستنادًا إىل . دة لألغذية والزراعة، والطريقة اليت تنعكس بها هذه املمارسات يف الرتتيبات القائمةالوراثية احملّد

على املمارسات القائمة، مع األخذ يف االعتبار السمات املمّيزة للموارد  وضع صكوك بناًءت أن املعلومات اليت تتوّفر، ميكن

                                                      
 .1291الربوتوكول، املادة   25

 .1-13الربوتوكول، املادة   26

 ./http://www.cbd.int/abs/instrumentsُأنظر   27

، تتوجه بالدرجة األوىل إىل احلكومات، انظر 1223مدونة السلوك الدولية جلمع املواد الوراثية النباتية ونقلها واليت اعتمدها مؤمتر الفاو يف سنة   28 

codes/ar-global/cgrfa-http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa 

http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-codes/ar/
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اليت بإمكانها أن تعرض تأدية دور  اهليئةإىل  ملعاهدة، على أن ُتقدَّموتوكول واالوراثية لألغذية والزراعة وأحكام الرب

 .ميّسر وداعم

 
أو املعايري كنقطة /املمارسات وأفضل وميكن اعتبار عملية وضع مدّونات سلوك طوعية، وخطوط توجيهية، و- 12

تقع مسؤولية وضع صكوك إمنا مبوجب التعريف، . بداية لتحديد وحفظ أفضل املمارسات من خالل التنظيم الذاتي

وقد ال تكون مجيع األقاليم الفرعية للموارد الوراثية . التنظيم الذاتي، وتنفيذها، وامتثاهلا، على عاتق أصحاب الشأن

وكذلك، قد تثري . على وضع صكوك مماثلة على املستويات املالئمة، أو ضمن مدة زمنية مقبولة لألغذية والزراعة قادرًة

أخرى تتعلق مثاًل بالشفافية واملساءلة العامة، وإمكانية رصد تطبيقها، وهذا قد يكون ذات  ي أسئلًةخطط التنظيم الذات

 .أهمية خاصة بالنسبة إىل احلصول على املوارد وتقاسم املنافع

 

احلصول على بشأن  السياسيةاخلطوط التوجيهية الطوعية ملعاجلة التدابري التشريعية، واإلدارية، و- هاء

 إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة بالنسبةتقاسم منافعها املوارد و

 

النظر يف إعداد خطوط توجيهية طوعية توجه البلدان وتساعدها آخر بالنسبة إىل جمموعة العمل بويقضي خيار - 33

النسبة إىل املوارد ب منافعهاوتقاسم  للحصول على املوارد سياسيةعلى وضع وتنفيذ تدابري تشريعية، أو إدارية، أو 

احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ، مبا فيها بالنسبة إىل الرتتيبات التعاقدية اخلاصة بالوراثية لألغذية والزراعة

وميكن أن تشمل اخلطوط التوجيهية الطوعية جمموعة كاملة من العناصر . بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

، مبا فيها تلك الوارد وصفها يف اخليارات أعاله، حبيث تستوعب الطابع السياسيةة، واإلدارية، وللتدابري التشريعي

وميكن أن توّفر اخلطوط التوجيهية الطوعية جمموعة من . اخلاص الذي تّتسم بها املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

، ميكن للبلدان أن النسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعةب منافعهاوتقاسم  اخليارات التنظيمية للحصول على املوارد

وكذلك، ميكن أن توّفر اخلطوط التوجيهية مبادىء عامة . ختتار منها حسب وضعها، وأولوياتها، وحاجاتها الوطنية

، وأن تقّدم توجيهات احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعةلتنظيم مسألة 

السمات املمّيزة للموارد  مع حول كيفية ترمجة املبادىء إىل خيارات للعناصر السياسية والتنظيمية، حبيث تتكّيف

 . الوراثية لألغذية والزراعة

 

وميكن أن تضم اخلطوط التوجيهية الطوعية خيارات ألدوار سلطات التنفيذ ومسؤولياتها، وملشاركة أصحاب - 31

ن واجملتمعات احمللية، يف عملية وضع واملعنيني باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، مبا يف ذلك السكان احمللي الشأن

وبإمكانها أن حتّدد، . احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعةوتنفيذ ترتيبات 

لشروط اخلاصة باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة يف عمليات احلصول على حسب االقتضاء، خيارات للخطوات أو ا

خطوط بون وعلى غرار . املوارد وتقاسم املنافع اخلاصة باملوافقة املسبقة عن علم والشروط امُلتَّفق عليها بصورة متبادلة

ميكن أن تضع اخلطوط ، نصافللحصول على املوارد الوراثية وتقاسم الفوائد النامجة عن استخدامها بالعدل واإل

وكذلك، قد تتناول . بالعناصر االختيارية لضمها إىل اتفاقات نقل املواد وإىل البنود التعاقدية النموذجية التوجيهية قائمًة
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اخلطوط التوجيهية عناصر أخرى يف عملية احلصول على املوارد وتقاسم املنافع من قبيل احلوافز، والرصد ورفع التقارير 

  . يةالوطن
 

اليت يعتمدها أصحاب الشأن وميكن أن تستفيد اخلطوط التوجيهية الطوعية من املمارسات واملقاربات احلالية - 31

ن باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يف ذلك املمارسات التجارية، وأن ترتجم هذه املمارسات واملقاربات إىل املعنيو

ية احلصول على املوارد وتقاسم املنافع، تستوعب السمات املميزة للموارد الوراثية طيف من اخليارات املمكنة ألطر عمل

ويف حني أن اخلطوط التوجيهية تتسق مع الربوتوكول، واملعاهدة، ومع صكوك دولية أخرى ذات . لألغذية والزراعة

رد الوراثية لألغذية والزراعة الصلة، ميكنها أن ترّوج لعملية وضع السياسات تكون مّتسقة ومتماسكة عرب قطاع املوا

 .بكامله، فيما ترتك يف الوقت ذاته ما يكفي من املرونة للتكّيف مع خصائص خمتلف األقاليم الفرعية

 

وميكن أن تساهم عملية وضع اخلطوط التوجيهية يف التوعية وبناء القدرات، وخباصة إذا اعُتِبرت وثيقة - 33

وعالوًة على ذلك، . ى ضوء املعلومات الواردة من احلكومات وأصحاب الشأنة جيري حتديثها بصورة منتظمة علمتجّدد

ميكن أن تستخدم احلكومات واملنظمات الدولية، مبا فيها منظمة الفاو، اخلطوط التوجيهية يف أنشطتها الرامية إىل 

 .  الوراثية لألغذية والزراعة ملواردبالنسبة إىل ا منافعهاوتقاسم  التوعية وبناء القدرات يف جمال احلصول على املوارد

 

ويف حال اّتفقت جمموعة العمل على وجوب إعداد اخلطوط التوجيهية لتوجيه البلدان ومساعدتها على وضع - 34

الوراثية لألغذية والزراعة،  بالنسبة إىل املوارد منافعهاوتقاسم  للحصول على املوارد سياسيةتدابري تشريعية، وإدارية، و

إىل األمانة إعداد عناصر اخلطوط التوجيهية، استنادًا إىل اقرتاحات احلكومات  اهليئةيجب أن توصي بأن تطلب ف

. ن، واجملتمعات احمللية، لتستعرضها جمموعة العملون، والسكان األصليوواملنظمات الدولية، مبا يف ذلك املزارع

األمانة إجراء مسح بهدف مجع املعلومات عن  إىل اهليئة بتطل نكن أن توصي جمموعة العمل بأوعالوة على ذلك، مي

 .املمارسات القائمة يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم املنافع، حبيث تفيد نتائجها مسودة الدليل

 

 احلصول على املوارد وتقاسم منافعها االتفاقات الدولية املتخصصة يف جمال - واو

 ية والزراعةبالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذ

 

وكما يرد أعاله، فإن الربوتوكول ال . وضع اتفاق دولي متخّصصآخر لتوجيه البلدان ومساعدتها بويقضي خيار - 32

مينع األطراف فيه من وضع اتفاقات دولية أخرى ذات الصلة وتنفيذها، مبا يف ذلك اتفاقات أخرى متخصصة تتعلق 

. أن تدعم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي والربوتوكول وال تتعارض معها باحلصول على املوارد وتقاسم املنافع، شريطة

الربوتوكول ال ، فإن (يتماشى مع أهداف االتفاقية والربوتوكول وال يتعارض معها)دولي متخّصص  صّك وحيثما ينطبق

وراثي احملدد املشمول بالصك ما يتعلق باملورد ال يسري على الطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة يف الصك املتخصص يف

  29.هاملتخصص وألغراض

                                                      
 .4-4 -1-4الربوتوكول، املادة   29
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لى ضرورة إيالء االعتبار وباإلضافة إىل هذا االنفتاح على الصكوك الدولية األخرى، ينص الربوتوكول أيضا ع- 32

أن  املمارسات مبوجب الصكوك الدولية واملنظمات الدولية املعنية، شريطةأو للعمل املفيد واجلاري ذي الصلة الواجب 

 ستكشافالاهليئة  للجنةالربوتوكول املرونة  يوّفروهكذا،  30.معها تعارضت أاّلفاقية وهذا الربوتوكول وأهداف االتدعم ت

وتقاسم  اليت توّجه البلدان وتساعدها على وضع تدابري للحصول على املوارد الدولية، االتفاقات صكوك متعّددة، مبا فيها

 .الوراثية لألغذية والزراعة واردبالنسبة إىل امل منافعها

 
بالنسبة إىل  منافعهاوتقاسم  وإن اتفاقًا دوليًا ملزمًا قانونًا يتناول جوانب خاصة يف جمال احلصول على املوارد -31

تعّزز جدول ، على غرار ما توّفره املعاهدة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، قد املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

ملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وتلفت انتباه صانعي السياسات إىل مالءمة املوارد الوراثية أعمال السياسة اخلاصة با

وجيدر التذكري . إمنا قد يكون من السابق ألوانه النظر يف هذا اخليار يف املرحلة الراهنة. لألغذية والزراعة ومساتها املميزة

الوراثية لألغذية  بالنسبة إىل املوارد منافعهاوتقاسم  ل، بصيغته احلالية، يوّفر بعض املرونة ملعاجلة املواردبأن الربوتوكو

وبالتالي، قد يكمن التحدي يف تنفيذ الربوتوكول بطريقة مّتسقة مع الطابع اخلاص للموارد الوراثية لألغذية . والزراعة

الدولية القائمة اليت تنطبق على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو وضع اتفاقات  والزراعة، عوضًا عن تغيري االتفاقات

إحالة هذه املسألة إىل  اهليئةإمنا يف حال فّضلت جمموعة العمل وضع اتفاق دولي، ميكن أن توصي بأن تطلب . جديدة

 . املؤمتر للنظر فيها

 

 التوجيه املطلوب- رابعًا

 

ة من اخليارات لتوجيه البلدان ومساعدتها على وضع أطر للحصول على املوارد الوراثية تتوّفر جمموعة واسع- 31

هي حال املعاهدة بالنسبة إىل املوارد وتقاسم املنافع تستوعب السمات املميزة للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، كما 

قدَّمة يف هذه الوثيقة ال تستثين بعضها البعض، بل وجتدر اإلشارة إىل أن معظم اخليارات امل. الوراثية لألغذية والزراعة

بشأن اخليارات املفضَّلة، قد ترغب جمموعة  اهليئةومن خالل تقديم املشورة إىل . يف الواقع، قد تكّمل بعضها البعض

الوراثية لألغذية  واردبالنسبة إىل امل منافعهاوتقاسم  العمل يف األخذ يف االعتبار طرائق معاجلة مسألة احلصول على املوارد

ة مسألة احلصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة جلالطرائق املمكنة ملعا"والزراعة، كما هو وارد يف الوثيقة بعنوان 

 ."إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
فاقية التنوع البيولوجي، ، مع األخذ يف االعتبار املعاهدة، واتاهليئةوقد ترغب جمموعة العمل يف أن توصي - 32

 : والربوتوكول واتفاقات دولية أخرى ذات الصلة مبا يلي

اليت مل تصادق على املعاهدة أو تنضّم إليها، القيام بذلك بأسرع وقت ممكن، وأن  تشجيع البلدان (أ)

 ترّوج لتنفيذها بالكامل يف ما يتعلق باملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

                                                      
 .3-4الربوتوكول، املادة   30
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ة اجلهاز الرئاسي يف املعاهدة، ويف إطار حوكمته املستمرة للموارد الوراثية النباتية لألغذية دعو (ب)

للحرص على أن تؤخذ السمات املميزة للموارد الوراثية  اهليئةوالزراعة، إىل التنسيق الوثيق مع 

على املستويني لألغذية والزراعة يف االعتبار لدى وضع تدابري احلصول على املوارد وتقاسم املنافع 

 الوطين والدولي؛

الطلب إىل األمانة تنظيم أنشطة توعية، مبا فيها مواد، يف ما يتعّلق باحلصول على املوارد  وتقاسم  (ج)

ب الفنية ذات الصلة يف َع، وبالتعاون مع الُشمنافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

عم عمليات التوعية على املستوى الوطين، واإلقليمي، والدولي منظمة الفاو ومع أمانة املعاهدة، د

بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها، مبا فيها يف سياق مبادرات أوسع نطاقًا للحصول على 

 املوارد وتقاسم منافعها تنّفذها منظمات ومؤسسات أخرى؛

دة الفنية يف ما يتعّلق باحلصول على املوارد  الطلب إىل األمانة تنظيم أنشطة لبناء القدرات واملساع (د)

وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، بالتعاون مع االتفاقية، والربوتوكول، 

ن، ون، والسكان األصليوواملعاهدة، ومع أصحاب الشأن ذات الصلة، مبا يف ذلك املزارع

 واجملتمعات احمللية؛

ن، ون، والسكان األصليويف ذلك املزارع ملشاركة أصحاب الشأن ذات الصلة، مبا الرتويج (  هـ)

واجملتمعات احمللية، لتحديد الشروط اليت يتّم مبوجبها تبادل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

واستخدامها، ووضع بنود تعاقدية منوذجية للشروط املتفق عليها بصورة متبادلة على أساس 

 ؛اهليئةسات والتجارب القائمة، على أن ُتقدَّم إىل املمار

عايري تتعلق املأو /مارسات وأفضل املو/ الرتويج لوضع مدّونات سلوك طوعية، وخطوط توجيهية (و)

وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، أو بقطاعات  باحلصول على املوارد

 ؛اهليئةغذية والزراعة، على أن ُتعَرض إىل فرعية للموارد الوراثية لأل

األمانة أن تعّد، استنادًا إىل اقرتاحات احلكومات واملنظمات الدولية، مبا يف ذلك  إىلالطلب  (ز)

ن، واجملتمعات احمللية، عناصر اخلطوط التوجيهية الطوعية للتدابري ون، والسكان األصليواملزارع

للحصول على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية  اسيةالسيالتشريعية، واإلدارية، و

 لألغذية والزراعة، لتستعرضها جمموعة العمل يف اجتماعها املقبل؛

 :بأن ُيطلب إىل املدير العام اهليئةالتوصية إىل  (ح)
 

o ق باحلصول توفري منتدى للمفاوضات بني احلكومات للنظر يف إمكانية وضع اتفاق دولي يتعّل

على املوارد وتقاسم منافعها بالنسبة إىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة، مبا يّتسق مع 

 املعاهدة، واالتفاقية، والربوتوكول، واتفاقات دولية أخرى ذات الصلة؛

o حسب االقتضاء من أجل إجناز املفاوضات الرامية إىل وضع اتفاق  عقد دورات استثنائية للهيئة

 .لى أن يوافق اجمللس على ذلكدولي، ع
 


