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 عدد محدود من النسخ، والمرجو من أعضاء الوفود والمراقبيـن أن يكتفوا بهذه ي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة فيلدواع
 متاحة على شبكة ومعظم وثائق المنظمة .النسخة أثناء االجتماعات وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى

  www.fao.org/ag/cgrfa/gb1.htm على العنوان االنترنت
 

J7800/A 

A 

 من مشروع جدول األعمال المؤقت 9 البند
 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 الرياسىالدورة األولى للجهاز 
 16/6/2006-12 سبانيا،امدريد، 

 نص تجميعى يشمل التعليقات والمقترحات المتعلقة 
 متثال اإلجراءات واآلليات الرامية إلى تشجيع اال بمشروع

 ومعالجة قضايا عدم االمتثال
    

 بيان المحتويات
 
 الفقرات  

 
 3-1 مقدمة -أوال 

 5-4 تجميع المقترحات اإلضافية -ثانيا 

   
 تدعو البلدان إلى تقديم آراء وتعليقات إضافية 27/1/2006رسالة دورية رسمية بتاريخ  :المرفق

 عن إجراءات وآليات التشغيل لتعزيز االمتثال
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  مقدمة-أوال 
 

، باستعراض المقترحات المكتوبة 17/12/2005-14، والتى اجتمعت فى روما، إيطاليا فى الفترة 
. علقة بإجراءات وآليات تشجيع االمتثال ومعالجة قضايا عدم االمتثالالواردة من الحكومات والمت

ثم قامت جماعة العمل المفتوحة . وقد تقدمت البلدان واألقاليم، أثناء االجتماع، بتعليقات ومقترحات
العضوية بتنقيح هذه المقترحات وإدماجها فى مشروع قرار، ووافقت على ضرورة عرضها على 

1. 

 
مقترحات المزيد من ال تقديم إلى العضوية البلدان واألقاليم المفتوحة جماعة العمل دعت -2
المؤقتة وضعها على من األمانة  بما فى ذلك ما يتعلق بمشروع القرار ومرفقه، وطلبتتعليقات الو

وتوجد هذه المقترحات والتعليقات على موقع الهيئة فى الويب . الهيئة فى الويبموقع 
htm.compfs/cgrfa/ag/org.fao.www://http آما ترد أيضًا فى هذه الوثيقة ،. 

 
دعو البلدان إلى تقديم المزيد من اآلراء بشأن ت، يةدور رسالة إصدار ، تم27/11/2006فى  -3
وأثناء إعداد هذه الوثيقة وردت مقترحات من الجزائر، واألرجنتين، وبورآينا فاصو، ومصر، . )

توانيا، ومدغشقر، والمغرب، وإثيوبيا، واالتحاد األوروبى، وغينيا، وهندوراس، وإندونيسيا، ولي
وقد تم وضعها على موقع . ، وبنما، وبيرو، وسورية، وأوروغواى، وزامبيانونيبال، وباآستا

آما وضعت المقترحات الواردة بعد . htm.compfs/cgrfa/ag/org.fao.www://httpالهيئة فى الويب وهو 
 .عداد هذه الوثيقة على موقع الهيئة فى الويبإ

 
  تجميع وتحليل المقترحات اإلضافية–ثانيا 

 
 من البلدان المزيد من دم عددوق. 2تم تجميع هذه اآلراء اإلضافية فى الجداول التالية -4

ى آما ظهر فى الجداول أيضًا نص جديد أو تعديالت عل.  فى الجداوللكنها لم تردعليقات العامة 
، طبقًا لما اقترحته البلدان أو ما أشارت إلى أنها نصوص أفضل من الخيارات المتاحة، وقد تم 3

 .األسود المائلبالخط لمعروض  آما ُعرضت التعديالت على النص الحالى ا

 
والجهاز الرياسى مدعو إلى أخذ هذه المقترحات فى االعتبار، حيثما آان مناسبا، وذلك عند  -5

 .النظر فى مشروع القرار بشأن االمتثال

                                                      
1  IT/GB-1/06/7. 
 .عرض المقترحات بهذه الطريقة ال يقصد به اجراء تفسير لها ولكن هو مجرد عرضها بطريقة منظمة     وينبغى مالحظة أن . 

3  IT/GB-1/06/7. 
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  آراء عامة معروضة بشأن إجراءات وآليات االمتثال-ألف 

 آراء وتعليقات الطرف

بورآينا 
 فاصو

د    . ليات االمتثال الحالية وآذلك التى ال تزال قيد الدراسة         تشير آرائها إلى آ    وهى تؤي
ارض    ر المتع اونى والرضائى وغي ذ التع ّهل التنفي ى تس راءات الت ارات واإلج الخي

 . والذى يحترم الخصائص المختلفة ألطراف المعاهدة
از الرياسى                       دى الجه ه من الضرورى أن يكون ل ر أن لذلك فإن بورآينا فاصو تعتب

 : واضح للنقاط التاليةإدراك
ى     )1( ة، عل ز، آأولوي ب أن يرآ ذى يج ة وال دة الدولي ى للمعاه ذ الفعل التنفي

ة  ة النباتي وارد الوراثي ه للم تخدام المصرح ب ةاالس ة والزراع ك  لألغذي وذل
 ؛لتحقيق هدف واحد وهو ضمان األمن الغذائى العالمى

اء    )2( ة بن ال أهمي ة إغف ذ االتفاقي د تنفي ى عن ا  ال ينبغ ة بم دان النامي درات البل ق
 ؛يمكنها من المشارآة بصورة آاملة فى تنفيذ المعاهدة

ام ضرورة  )3( ة    قي ق المنفع ا يحق واد بم تخدام الم ل واس د نق ى عن اون حقيق تع
ين األط ة ب د . رافالمتبادل ات عن ة العقوب ى تدني ومن الضرورى العمل عل

 ؛إبرام عقود نقل المواد
ود القطاع            يجب أن ُيراعى عند إبر     )4( ين عق ة االختالف ب ام االتفاقيات التجاري

اص ام والقطاع الخ ق  الع د تطبي اواة عن ن المس ة م ى درج ق أعل ة تحقي  بغي
 ؛القواعد

 مداوالت الجهاز الرياسى،    مع أن توافق اآلراء أمر مرغوب فيه للغاية أثناء         )5(
ة ل  اك حاج ون هن د ال تك ه ق ول إال أن ىلوص ة  إل ى آاف اعى ف رار جم ق

 ؛..)القضايا الفنية، والمسائل اإلجرائية (جاالت الم
داخلي،            إلى  حاجة هناك )6( زيادة تحديد دور أمين الجهاز الرياسى فى النظام ال

ة،          ة والزراع ة األغذي ة منظم ى وأمان از الرياس ة الجه ين أمان ة ب والعالق
 .وآذلك وضع المراقبين

االتحاد 
 األوروبى

 :تالية أثناء وضع إجراءات آليات االمتثالينبغى مراعاة العناصر األساسية ال
راف    • ب األط ن جان ال م ات االمتث راءات وآلي م إلج ر والمالئ ق المبك التطبي

المخولة عند إثارة قضايا االمتثال أمام لجنة االمتثال، سواء آان االمتثال من جانب               
 ؛الطرف ذاته، أو يتعلق بطرف آخر

ة التى         ، أو التوصية بتط    ققيام لجنة االمتثال بتطبي    • ة والفعال دابير التعاوني بيق الت
ة                 دة الدولي ًا للمعاه ال طبق ومن  . تشجع على االمتثال والتعامل مع قضايا عدم االمتث

ديم                  ل تسهيل تق ة مث الضرورى أن يكون الترآيز األساسى على اإلجراءات المعاون
 ؛المشورة والمساعدة

ارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ينبغى أن تتخذ أحكام المعاهدة الدولية للمو إندونيسيا
 آأساس عند تطوير إجراءات وآليات االمتثال، وبخاصة

  حقوق المزارعين– 9المادة  •
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ة                - ة لألغذي ة النباتي الموارد الوراثي ة ذات الصلة ب حماية المعارف التقليدي
 ؛والزراعة

تخدام      - ن اس ئة ع افع الناش ام المن ى اقتس ة ف ارآة المتكافئ ى المش ق ف الح
 ؛الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ى المستوى القطري، بشأن                 - رارات، عل الحق فى المشارآة فى صنع الق
 ؛المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ا              –الجزء الرابع    • ين إدراجه ة يتع ود هام  ينص النظام متعدد األطراف على بن
 :وتشمل

 لألطراف/يادية للدولةالحقوق الس -
 3-11التدابير التى تتخذ حيال عدم االمتثال للمادة  -
 :، وخاصة12التأآيد على المادة  -

ة،         • وث، والتربي ل البح ن أج ون م تخدام والص ن االس رض م الغ
 والتدريب فى مجال األغذية والزراعة؛

ددة         • يل متع ة المحاص ى حال ذائى ف ن الغ بة لألم ك بالنس ة ذل أهمي
 ؛)لغذائية وغير الغذائيةا(االستخدامات 

 النفاذ السريع؛ •
ة والزراعة من             • الشفافية فى آشف الموارد الوراثية النباتية لألغذي

 أجل نظام النفاذ متعدد األطراف؛
ة         • نظم الدولي ع ال ى م ى تتمش واد الت ل الم ة نق ع اتفاقي ى وض ينبغ

م           المتعلقة بالوصول إلى الموارد الوراثية واقتسام المنافع، حسبما ت
  اتفاقية التنوع البيولوجى؛ةاده بمعرفإعد

ادة  • واردة فى الم ام ال ال لألحك ًا 13االمتث افع طبق ام المن  بشأن اقتس
 .للنظام متعدد األطراف

 



4 IT/GB-1/06/Inf. 7 

CGRFA/IT-GB-1-06/J7800a 

 )االمتثال( آراء ومقترحات بشأن مشروع القرار آى ينظر فيها الجهاز الرياسى -باء 

 ) الطرف الفقرة

 ؛تشغيلية تعاونية وفعالة تتعلق باالمتثال  الجزائر

  األرجنتين

 :إضافة جديد إثيوبيا
. 

  ..... غينيا

  إندونيسيا

1 

 المغرب
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 نيبال

 

  الجزائر

  األرجنتين
  غينيا

  إندونيسيا

  المغرب

2 

  يبالن

 إبقاء -3 الجزائر
  حذف

 . األرجنتين

  حذف
 إبقاء 3 غينيا

3 

 إبقاء 3 إندونيسيا
  إبقاء
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 إبقاء 3 المغرب
  إبقاء

 

 حذف 3 نيبال
  إبقاءمكرر 3
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  مشروع القرار بشأن االمتثال
ة          ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ًا للمعاه ال طبق ات االمتث راءات وآلي روع إج مش

 والزراعة
  األهداف-أوال 

 ) الطرف المادة
 . نيبال 1

 

  المبادئ-ثانيا 
 ) الطرف المادة

 . األرجنتين 2

 . األرجنتين 3

 :إضافة جديد إندونيسيا 4
. 

 

  اآلليات المؤسسية–ثالثا 
 ) الطرف المادة

 . مدغشقر 2

إنشاء لجنة امتثال صغيرة وفعالة تضم خبراء فنيين وقانونيين  • الجزائر 3-8
  . يعملون بصفتهم الشخصية
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بورآينا 
 فاصو

 . 

االتحاد 
 األوروبى

إنشاء لجنة امتثال صغيرة وفعالة تضم خبراء فنيين وقانونيين  •
  . شخصيةيعملون بصفتهم ال

ال ينبغى أن يحدد تمثيل آل مجموعة باثنين، ولكن يتبع مبدأ العدالة  إندونيسيا
الذى يستند إلى عدد البلدان فى آل مجموعة إقليمية، وتقدير ما لديها 

 .من موارد وراثية، وحجم سكانها
. 

. المتعلقة بإجراءات التعيين، على أن تعتمد على مبادئ العدالة

 .االجتماعات) أماآن( المتعلقة بتحديد مكان 
تعلقة بموعد استكمال وعرض الالئحة الداخلية على  الم

 .الجهاز الرياسى
 . المغرب

 

فى ) األولمرفق الملحق (، آليات مؤسسية ثالثا القسم 4فى الفقرة  بيرو
، هناك حاجة إلى تحديد آلية انتخاب أعضاء اللجنة السبعة المشروع

 .للنصف الثانى من المدة
 
 
 
 
 

  مهام اللجنة–رابعا 
 ) الطرف المادة
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 :إضافة جديد مصر
. 

  إندونيسيا

باتخاذ التدابير الالزمة لمتابعة ما الجهاز الرياسى مطلوب قيام  )ز(
 .رته التاليةيرد بالتقرير ومناقشة األمر فى دو

1 

 . المغرب

 
  اإلجراءات-خامسا 
 ) الطرف المادة

 2 . األرجنتين

ا             إندونيسيا ذه اإلجراءات مع شرح تفصيلى له . ُيقترح إعداد بروتوآول يضم ه
يكو ذا س ى أن ه النظر إل غيل ب ات التش راءات وآلي وهر إج و ج ن ه

ة    ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ال للمعاه ة باالمتث المتعلق
 .والزراعة

 ... األرجنتين 3

 
 

  المعلومات والمشاورات–سادسا 
 )النص المقترح بالخط المائل(آراء ومقترحات  الطرف المادة

 4 . الجزائر

 نقترح تحديد نطاق السرية المشار إليه فى هذه الفقرة األرجنتين
 

  التدابير الرامية إلى تشجيع االمتثال ومعالجة قضايا عدم االمتثال–سابعا 
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 ) الطرف المادة
  الجزائر

  األرجنتين

 . مدغشقر

 

  ربالمغ

 

1 

  نيبال

 
 : األرجنتين 2

 
 

. 

 
  التقارير-تاسعا 
 ) الطرف المادة
 . الجزائر 
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ارير بشأن          بيرو  دة، يجب إعداد        فى القسم التاسع، إعداد التق ال للمعاه االمتث
 . التقريرالواردة فىنموذج موحد للمعلومات 
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 تدعو البلدان إلى تقديم 27/1/2006رسالة دورية رسمية بتاريخ 
 آراء وتعليقات إضافية عن إجراءات وآليات التشغيل لتعزيز االمتثال

 
27/1/2006         G/AGD-804 

 
 ارد الوراثية النباتيةلمون اأالمعاهدة الدولية بش

 مشروع اإلجراءات واآلليات للتشجيع على االمتثال للمعاهدة ولمعالجة المسائل المتعلقة بعدم إعداد
 .االمتثال

  استراتيجية التمويلوضع
--------------------------------------------- 

ن يشير الى المعاهدة الدولية بشأن  المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بأيتشرف 
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، التى اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة فى دورته الحادية 

 طلب آما . من دستور المنظمة14 وفقا للمادة ،3/2001 بالقرار 2001تشرين الثانى /والثالثين فى نوفمبر
لألغذية والزراعة أن تعمل بوصفها اللجنة المؤقتة للمعاهدة، وأن تعد القرار من هيئة الموارد الوراثية 

، 2006حزيران / يونيو16 إلى 12الدورة األولى للجهار الرياسى للمعاهدة، المقرر عقدها فى مدريد من 
  .سبانياابدعوة آريمة من حكومة مملكة 

 
العضوية معنية بالالئحة الداخلية  اللجنة المؤقتة، فى دورتها الثانية، جماعة عمل مفتوحة وأنشأت 

 جماعة العمل مفتوحة واجتمعت .والالئحة المالية للجهاز الرياسى وباالمتثال وباستراتيجية التمويل
  . عددا من القراراتت واتخذ2005آانون األول / ديسمبر17 إلى 14العضوية فى روما فى الفترة من 

 
ت واقتراحات عن مفتوحة العضوية، تعليقا لـــ البلدان واألقاليم، خالل اجتماع جماعة العموقدمت ."
". 

 
ى ذلك  جماعة العمل المفتوحة العضوية بدراسة ومراجعة مشروع استراتيجية التمويل، بما فقامت ".18 

 . مشروع قرار لعرضه على الجهاز الرياسى

 
 
 

." 

 

...

...
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 عليه ترجو المنظمة الدول األعضاء واألقاليم، التفضل بإرسال وجهات النظر بشأن وبناء 
 31بالشكل الذى طلبته جماعة العمل المفتوحة العضوية، فى موعد أقصاه االمتثال واستراتيجية التمويل، 

 :، إلى العنوان التالى6200آذار /مارس
 

 Mr José T. Esquinas-Alcázar 
 Secretary, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 Viale delle Terme di Caracalla 

 00153 Rome, Italy 
 : Emailorg.cgrfa@fao 
 Fax: +39 0657053057 

 


