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على املناخ.  يرجى من السادة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري    ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 .املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

MM042/A 

 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 االجتماع الثاني
 جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية

 بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف

 4112ديسمرب/كانون األول  11–9جنيف، سويسرا، 

 2دراسة موجزة رقم 

 أصحاب املصلحةمشاورة مع 

 حتليل العوامل اليت تؤثر على استعداد جمموعات أصحاب املصلحة لتقديم مساهمات
 إىل صندوق تقاسم املنافع واحلصول على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 من النظام املتعدد األطراف

 

 مذكرة مقدمة من األمني

 موجز

 

جمموعيات أحيباا املحيلبة لتبلييل     ميع  يف دورتي  ااامسية،    الرئاسي  األمانة العامة، وفقا لطلب اجلهاز  تشاورت

العوامل اليت تؤثر على استعدادهم للمساهمة يف العملية الناجبة للنظام املتعدد األطراف للبحيو  عليى امليوارد الوراثيية     

بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة(. وكميا   وتقاسم منافعها، وحندوق تقاسم املنافع للمعاهدة الدولية

من أحيباا املحيلبة يف    مائةالعمل، أجريت املشاورات من خال  استبيان ومقابالت. وشارك أكثر من  جمموعةطلبت 

وعيات  من خال  االستبيان، ومت مجع مدخالت إضافية مين خيال  مقيابالت ميع خيئاس رئيسييني مين جمم        املشاورات

 أحباا املحلبة. 

A
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 مقدمة –أواًل 
 

جمموعية العميل املخححية     2/2114قرر اجلهياز الرئاسي ، يف دورتي  ااامسية، أن ينشيب اوجيب القيرار         -1

املفتوحة العضوية املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعيدد األطيراف للبحيو  عليى امليوارد وتقاسيم منافعهيا ) جمموعية         

العمل (. وحيدد القرار أن املهمة )ج( جملموعة العمل ه   التشاور مع أحباا املحلبة  بهدف تعزيز احلحيو  عليى   

وسوف تضع جمموعية العميل سلسيلة مين التيدابري لتعزييز عميل النظيام         . يقة عادلة ومنحفةاملنافع وزيادة تقامسها بطر

بل اجلهاز الرئاس ، وهلذا الغرض، طلب اجلهاز الرئاسي  مين األمانية إعيداد دراسية      املتعدد األطراف للنظر فيها من ِق

اا املحلبة لتقديم مسياهمات إىل  اسرتاتيجية متهيدية قحرية  لتبليل العوامل اليت تؤثر على استعداد جمموعات أحب

 حييندوق تقاسييم املنييافع واحلحييو  علييى املييوارد الوراثييية النباتييية لألغذييية والزراعيية ميين النظييام املتعييدد األطييراف     

 .1(3)الدراسة رقم 

 

سيتنطو  عليى تقيديم اسيتبيان إىل أحيباا       3وقد أشارت جمموعة العمل يف اجتماعها األو   إىل أن الدراسة  -2

املحلبة ومتابعت  اقابالت حيثما أمكن ذلك . ووفقا لذلك، دعت األمانة مجيع أحباا املحيلبة واألطيراف املتعاقيدة    

3لتقديم مدخالتهم من خال  استبيان ومقيابالت للدراسية   
وقيد مت إجيراس    ، كميا هيو موضي  يف القسيم الثيان  أدنياه.       2

، كجزس من عملية حماكاة لفهم حنع القرار داخيل  1باا املحلبة يف حناعة البذور أيضا ضمن الدراسة مقابالت مع أح

 3قطاع البذور بشكل أفضل.

 

جمموعات أحباا املحلبة ذات الحلة من  بالتشاور معباإلضافة إىل ذلك، اضطلعت جمموعة العمل اهمتها  -4

 طلبيت   (1)وتشمل هذه الطلبات أن جمموعة العميل   . 3املعلومات خال  عدة طلبات، ُأدرجت الردود عليها يف وثيقة 

من اجملموعات اإلقليمية العمل على متكني إجراس مشاورات فيما بني األطراف املتعاقدة وميع أحيباا املحيلبة خيال      

مين خيال     طلبت من جمموعات أحباا املحلبة التشاور مع خمتلف الدوائر اليت متثلها  (2فرتة ما بني الدورات ؛ )

(  طلبت مين الرئيسيني   4االتحا  بأعضائها، وإجراس املناقشات، وتقديم إسهامات هذه الدوائر إىل االجتماع الثان  ؛ و)

املشاركني مواحلة املمارسة املتبعة يف التشاور فيما بني الدورات مع جمموعات أحباا املحلبة، بطريقة رمسية وشيفافة  

، كانيت األمانية قيد دعيت مجييع األطيراف املتعاقيدة وأحيباا         2/2114ا للقيرار  وشاملة . وباإلضافة إىل ذلك، ووفقي 

. 4املحلبة إىل تقديم   كل املعلومات املتاحة ذات الحلة، كمساهمة يف عمل جمموعة العمل املخححة املفتوحة العضوية 

حتلييل العواميل الييت تيؤثر     يف  ،الردود واملدخالت الواردة من مجيع الطلبات املذكورة أعاله 3وتتضمن وثيقة املعلومات 

                                                      
 .2/2114من القرار  24الفقرة   1
 ليزية(ك)باإلن https://www.surveymonkey.com/s/QX7VNP9االستبيان متاح على   2
 يف ورقتني فنيتني قائمتني حبد ذاتهما  1تتلخص نتائج املقابالت اليت أجريت للدراسة   3

 البديلية للميادتني  وسلوك مستخدم  االتفاق املوحد لنقل املوارد عند اختاذهم لقرارات استخدام خييارات اليدفع   ستتم اإلشارة إىل التبقق يف تفضيالت 

، 1، باسم الورقتني الفنييتني للدراسية   من االتفاق املوحد، وإىل ملخص آراس املستخدمني بعد إجراس املقابالت مع أعضاس من حناعة البذور 11-6و 6-4

 paper-study-http://www.planttreaty.org/content/background-1وهما متوفرتان على شبكة اإلنرتنت على العنوان التال   
 .GB-6/026و GB-6/010اإلخطارين   4

https://www.surveymonkey.com/s/QX7VNP9
http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
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عليى امليوارد الوراثيية     على استعداد جمموعات أحباا املحلبة لتقديم مساهمات إىل حندوق تقاسيم املنيافع واحلحيو    

 النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطراف. 

 

االعتبيار يف عمليية تعزييز أداس    وقد حددت جمموعة العمل بالفعل، عددا من العوامل اليت ينبغ  أخذها بعيني   -3

. واتفق أحباا املحلبة مع جمموعة العميل، يف املشياورات الييت أجرييت خيال  إعيداد هيذه        5النظام املتعدد األطراف

الوثيقة، على العديد من العوامل اليت ينبغ  معاجلتها لتعزيز النظام املتعدد األطيراف، وقيدموا مزييدا مين اإليضياحات      

 عملية تعزيز النظام.  على استعدادهم لدعم

 

وه   أعده اابري الذ  مّجع االستبيانات وحللها وقام بإجراس املقابالت. 6حتليل متعمق إىلتستند هذه الوثيقة  -5

أحباا املحلبة، ومن ثم تلخص النتائج الناشئة عن هذه املشاورات. ثم  للتشاور معتحف بإجياز املنهجية املستخدمة 

لعوامل العامة الناشئة عن هذه املشاورات واليت حتتاج إىل معاجلتها لتبسني أداس النظام املتعيدد  حتدد الوثيقة عددا من ا

األطراف عموما. وبعد ذلك، تركز الوثيقة على العوامل اليت تؤثر على استعداد أحباا املحلبة لشيمل امليوارد الوراثيية    

املوارد الوراثية النباتية لألغذيية والزراعية مين     احلحو  على ، وعلىالنباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف

 النظام املتعدد األطراف، وعلى العوامل اليت تؤثر على االستعداد للمساهمة يف حندوق تقاسم املنافع. 
 

 املنهجية –ثانيًا 
 

املعلومات للدراسة. وقد بناس على طلب من جمموعة العمل، مت تحميم استبيان الستخدام  كأداة رئيسية جلمع  -6

مت تحميم االستبيان بالتعاون مع ممثل  جمموعيات أحيباا املحيلبة املشياركني يف االجتمياع األو  جملموعية العميل،        

والذين مت تعيينهم من قبل جمموعات أحباا املحلبة اااحة بهم للمشياركة يف هيذا االجتمياع. وبعيد وضيع مشيروع       

ثل  أحباا املحلبة، ناقشت  األمانة واستعرضت  مع الرئيسني املشاركني جملموعة االستبيان بناس على املدخالت من مم

العمل. وتعلقت األسئلة يف االستبيان اجموعة واسعة من اجملاالت ذات الحلة، اا يف ذلك حالة تنفيذ النظيام املتعيدد   

وآلييات تقاسيم املنيافع غيري      حتيى انن، وحيندوق تقاسيم املنيافع     األطراف واملعاهدة، وسري عمل االتفاق املوحد للموارد

النقدية ضمن النظام املتعدد األطراف، واجتاهات السياسيات واالجتاهيات الفنيية الييت قيد حتتياج إىل أن تؤخيذ بعيني         

  االعتبار لتعزيز أداس النظام املتعدد األطراف. 

                                                      
 .9و 4الفقرتني  /IT/OWG-EFMLS-1/14التقرير   5
 سيتم نشر التبليل املتعمق قبل االجتماع الثان  جملموعة العمل على العنوان التال     6
-multilateral-functioning-enhance-group-working-ended-open-hoc-ad-meeting-http://www.planttreaty.org/content/second 
 acces-system 

http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces
http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces
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بحيفة   2/2114ددة يف القيرار  الفئات األربع ألحيباا املحيلبة ا ي   مجيع وقد مت تحميم االستبيان لتغطية  -4

البيذور، ومنظميات امليزارعني، ومراكيز اجلماعية االستشيارية        قطاعمراقيب جمموعة العمل  منظمات اجملتمع املدن ، و

احلكومية واملؤسسات العامة األخرى، مثيل   الوكاالتللببوث الزراعية الدولية. وقد ُوج  االستبيان أيضا إىل ممثلني من 

 7نية أو مؤسسات الببوث الزراعية.بنوك اجلينات الوط

 

. وقيد كيان عيدد االسيتبيانات     8أحباا املحلبة إىل استكما  االسيتبيان وتعميمي    نشرت األمانة إخطارا يدعو -8

، على الرغم من الفرتة القحرية اليت مت إعطاؤهيا لججابية عليى االسيتبيان لليتمكن مين       115اليت وردت مستكملة متاما 

 اًلمميث  13دولية خمتلفية. كميا وردت أيضيا اسيتبيانات مين        31االنتهاس من هذا التبليل. ومت اسيتالم اسيتبيانات مين    

( خاحة من أوروبيا وأمريكيا   38ر )املتعاقدة من الوكاالت احلكومية. وكان هناك مشاركة قوية من شركات البذو لألطراف

ثيم بنيوك   (، 11(، ثم مراكز اجلماعة االستشيارية للببيوث الزراعيية الدوليية )    12الشمالية، تليها منظمات املزارعني )

(. وقيد مت  1(، ثم املنظمات الدوليية ) 8(، ثم منظمات اجملتمع املدن  )11اجلينات الوطنية أو مراكز الببوث الوطنية )

 يع املشاركني جمتمعني بعبارة  أحباا املحلبة  يف هذه الوثيقة. اإلشارة إىل مج

 

وتبعت االستبيانات مقابالت متعمقة أجريت على أساس فرد  مع عدد حغري مين اجملييبني عليى االسيتبيان      -9

البذور، ومنظمات املزارعني، ومراكز اجلماعة االستشارية للببيوث الزراعيية    قطاع( من منظمات اجملتمع املدن ، و25)

ن مين  اوأجرييت جولتي  مت حتديدهم بدعم من ممثل  جمموعات أحباا املحلبة لدى جمموعية العميل.    نالدولية، الذي

يتمتعيون اعرفية   راد في أبني فيما املشرتك  الفهمجماالت  وحتديداملقابالت ملساعدة أحباا املحلبة على تباد  األفكار 

يف هيذه التوحييات   وتيرد  . مل يكونوا على اتحيا  ميع بعضيهم اليبع      هملكنو سلسلة من التوحيات العامةخاحة بشأن 

 .القسم األخري من هذه الوثيقة
 

 النتائج –ثالثًا 
 

 اعتبارات عامة تتعلق بتنفيذ النظام املتعدد األطراف 3-1
 
إجيياب  عليى منظمياتهم حتيى انن.      تيأثري إذا كان لتنفييذ املعاهيدة أ     حتديد ماأحباا املحلبة  طلب من -11

أن  يف املائية  45رأى  بينميا بالنسيبة هليم.؛    ًاواضب ًاإجيابي ًان للمعاهدة تأثريبأ( يف املائة 61وأفادت غالبية اجمليبني )

ويف حيني أن مجييع    أن التأثري قد كان سلبيًا حتى انن. يف املائة 5هناك تأثري حمدود أو أن  ال يوجد أ  تأثري، وأشار 

تلك اإلجابات األخرية كانت من املشاركني من شركات البذور، الذين ال تقع مقيراتهم الرئيسيية يف بليدان مين األطيراف      

اب  للمعاهدة املشاركني من شركات البذور يعتقدون أن  كان هناك تأثري إجي معظماملتعاقدة، فإن  ال بد من االعرتاف بأن 

مقيرات رئيسيية يف بليدان     لديها أجريت مقابلة معها واليت من شركات البذور اليت يف املائة 111 رأت. وقد القطاععلى 

                                                      
الفئة من  مع أن اإلخطار قد دعا أيضا املؤسسات احلكومية أو الوطنية من األطراف غري املتعاقدة إىل استكما  االستبيان، مل ترد أية ردود من هذه  7

 أحباا املحلبة.
  متاح على العنوان التال   8

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/019_GB6_NCP_%20OWG_EFMLS_Study%204_survey_en.pdf  

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/019_GB6_NCP_%20OWG_EFMLS_Study%204_survey_en.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/019_GB6_NCP_%20OWG_EFMLS_Study%204_survey_en.pdf


IT/OWG-EFMLS-2/14/6 6 

 أعيرا من األطراف املتعاقدة أن  كان للمعاهدة الدولية تأثري إجياب ، أو أن  مل يكن هلا تأثري كيبري بالنسيبة هليم. وقيد     

يية كيبرية بشيأن املعاهيدة، ايا أنهيا وفيرت اإلطيار         االستشارية للببوث الزراعية الدولية بإجيابن من اجلماعة واملشارك

ن واملشيارك  كميا رأى واالتفاقات املوقعة مع اجلهياز الرئاسي .    15القانون  الالزم لعمل بنوك اجلينات، من خال  املادة 

حتسني تيدفق امليواد املقدمية     يفحتى انن متثل معاهدة من الوكاالت من األطراف املتعاقدة أن األثر اإلجياب  الرئيس  لل

قد أعربوا عن قلقهيم فيميا   ف أيضا، نيكان الباحثون يف املراكز الوطنية إجيابييف حني من خال  النظام املتعدد األطراف. و

عليى   احميدود  ارييتعلق بإدارة االتفاقات املوحدة لنقل املواد. وقيد رأت منظميات امليزارعني املشياركني أن للمعاهيدة تيأث      

بني جمتمعات املزارعني وغريهيم مين اجلهيات الفاعلية يف      عداملزارعني حتى انن، اا أن  ال يزا  هناك الكثري من التبا

 ن وأيضا بنوك اجلينات. واملعاهدة، اا يف ذلك املرب

 

ت، أني  ال ييزا    ويف الوقت نفس ، أشارت مجيع جمموعات أحباا املحلبة، من خال  االسيتبيان واملقيابال   -11

هناك نقص كبري يف الوع  بشأن النظام املتعدد األطراف ويف فهمي ، عليى مجييع املسيتويات وعيئ خمتليف جمموعيات        

أحباا املحلبة، وأن هذا االفتقار إىل الوع  مينع العديد من أحباا املحلبة من املشياركة الفعالية يف النظيام املتعيدد     

يف إدراج امليواد   تدن  مستوى الوع  والفهم بشأن النظام املتعدد األطراف إىل نقص األطراف، ومن االستفادة من . ويؤد 

األو ، وأيضا إىل إدراج مواد مين أشيخاط طبيعييني     امللبقاملتعلقة بإدارة وإشراف األطراف املتعاقدة يف اجملا  العام يف 

. كما أن  يؤثر أيضا على استخدام النظام املتعيدد األطيراف اليذ  يقيوم عليى تقاسيم املنيافع وإمكانيية تقيديم          واعتباريني

التئعات إىل حندوق تقاسم املنافع. ولذا أكد العديد من أحباا املحلبة على احلاجة ألن تبذ  املعاهدة جهودا إضافية 

 ومنتظمة للتوعية. 
 

داد أصحاب املصلحة لشمل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة العوامل اليت تؤثر على استع 3-4

املوارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة مةن النظةام     واحلصول على يف النظام املتعدد األطراف، 

 املتعدد األطراف
 
لبحيو   اسيتعدادهم ل يلخص هذا القسم العوامل اليت مت حتديدها من قبل جمموعات أحباا املحيلبة بشيأن    -12

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطراف. وأشار أحباا املحلبة أيضا إىل العوامل اليت على 

شمل املوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية والزراعية     تقد تؤثر على استعداد أولئك الذين يديرون جمموعات املادة الوراثية، ل

ضيمن الوالييات    ،نوواالعتبياري ن ووإشراف األطراف املتعاقدة ويف اجملا  العام، وكذلك األشيخاط الطبيعيي  حتت إدارة 

وارد وراثية نباتية لألغذية والزراعية. كميا أنهيم قيدموا أيضيا عيددا مين        حيتفظون االذين  ،القضائية لألطراف املتعاقدة

 .  1 امللبقاملالحظات بشأن متديد حمتمل لتغطية 
 

 على املوارد احلصول ةسهول
 

شدد العديد من املشاركني على أن النظام املتعدد األطراف يوفر من خال  االتفاق املوحد لنقل املواد اااط بي    -14

املوارد الوراثية النباتيية لألغذيية والزراعية. وتسيتخدم      احلحو  علىعقدًا واضبًا وجمديًا من الناحية التجارية، يسهل 

للببوث الزراعية الدولية االتفاقات املوحدة لنقل املواد عليى نطياق واسيع، كميا يسيتخدمها أيضيا       اجلماعة االستشارية 
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يفضيلون اسيتخدام    من أنهي ون آخير والعديد من النظم الوطنية للببوث الزراعية وشركات البذور الحغرية. وأشيار مشيارك  

متاحة يف إطيار النظيام املتعيدد األطيراف ولكين دون       محادر بديلة للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، توفر موادا

 التزامات معينة على املستخدمني، مثل تلك اليت تسبب تقاسم املنافع النقدية. 
 

 وجهات نظر املستخدمني بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتوفرة

 يف النظام املتعدد األطراف
 

، العامل األساس  الذ  ميسرةبطريقة  احلحو  عليهايشكل توفر جمموعة واسعة من املواد الوراثية اليت ميكن  -13

امليوارد الوراثيية    للبحيو  عليى  يذكره أحباا املحلبة لشرح استعداد النظم الوطنية للببوث الزراعية واملربني عامية،  

طراف. ومع ذلك، أشار العديد من اائاس، عليى وجي  التبدييد،    النباتية لألغذية والزراعة من خال  النظام املتعدد األ

أن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املتوفرة من خال  النظام ال تزا  قليلة مقارنية بإمكاناتهيا احلاليية، ايا أن     

 العديد من األطراف املتعاقدة مل تدرج بعد جمموعاتها الوطنية يف النظام. 

 

وشدد العديد من املشاركني على ضرورة جعل النظام املتعيدد األطيراف أكثير جاذبيية مين خيال  إدراج امليوارد         -15

 مرحلية إعيداد األمسيا     معيني مين   مسيتوى الوراثية النباتية لألغذية والزراعة املحنفة واليت مت تقييمها، واليت قد مرت 

حلحو  بشكل روتيين على املواد اليت ه  قيد التطوير بان وشركات الرتبية وإضافة القيمة. ويهتم املرب أخرى من أشكا 

امليواد   عليى واألحناف التجارية اليت ميكنهم دجمها بسهولة يف برامج الرتبية اااحة بهم، أكثير بكيثري مين احلحيو      

 ى املدى الطويل .  اليت تتطلب  االستثمار عل (واألقارا الئية التقليدية لبنوك اجلينات )السالالت ا لية،

 

ويف حني أن هناك مواد تهم املزارعني يف بنوك اجلينات، فإن املزارعني ال يعتمدون عادة على بنيوك اجلينيات    -16

مدون على املوارد ا لية أو على الشيبكات. وال ييزا    عتللوحل إىل املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، بل إنهم ي

امليوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية      احلحيو  عليى  اجلينات اليت ال متن  امليزارعني أو منظمياتهم    هناك العديد من بنوك

والزراعة. وإن دعم املنظمات غري احلكومية ومؤسسات الببوث ا لية، أو غريهم من اائاس الذين ميكنهم أن يكونيوا  

احلحيو   بسني اسيتعداد امليزارعني وقيدرتهم عليى     اثابة وسطاس بني موظف  بنوك اجلينات واملزارعني، أمر ضرور  لت

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطراف. على 
 

 النظام املتعدد األطراف يفتوافر املعلومات بشأن املواد 
 

إن توافر املعلومات املوثوقة بشأن املادة الوراثية للحفات ذات األهمية الزراعية واالقتحادية، أمر ضرور  ملرب   -14

وأشار أحباا املحلبة أن  إذا مت إتاحة املزيد من املعلومات حو  امليادة  النباتات للببث عن املواد اليت تهم براجمهم. 

طراف، فإن ذلك من شأن  أن جيعل النظام أكثر جاذبية للمستخدمني. وييرى معظيم   الوراثية املتوفرة يف النظام املتعدد األ

املشاركني أن توافر املعلومات بشأن البيانات التعريفية وخحائص املواد املعينة أمير ضيرور  للبحيو  عليهيا. وأشيارت      

ايا أنهيا تظيل عليى مسيتوى      منظمات املزارعني أن املعلومات أمر بيال  األهميية ولكينهم غالبيا ميا ال حيحيلون عليهيا        
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احلكومات أو الببوث أو اجلامعات. وأشار العدييد مين أحيباا املحيلبة إىل ضيرورة أن تطيور املعاهيدة بسيرعة نظيام          

 كوسيلة لتعزيز أداس النظام املتعدد األطراف.  لديها املعلومات العامل  
 

 أحكام االتفاق املوحد لنقل املواد
 

نقيل امليواد الييت يعتقيد معظيم أحيباا املحيلبة أنهيا تيؤثر سيلبا عليى اسيتعداد             إن أحكام االتفاق املوحيد ل  -18

 املستخدمني يف احلحو  على املواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من النظام املتعدد األطراف، ه  التالية  
 

  لشركات البذور اليت تسوق املنتجات اليت تتضمن املواد الوراثيية النباتيية لألغذيية والزراعية     4-6املادة ،

 مع قيود على انخرين إلجراس املزيد من الببوث والرتبية. 

  واليت يشري إليها بع  املستخدمني على أنها  الشرط الدائم ااضرة  ايا أنهيا تينص عليى     2-9املادة ،

 باستخدام املواد ضمن إطار النظام املتعدد األطراف. مسؤولية دائمة مرتبطة 

  واليت تشري إليها شركات البذور بأنها  تتبع واقتفياس  5 املادةاألحكام املتعلقة بالتزامات اإلبالغ اوجب ،

 أثر املواد ، اا أن املستخدمني يعتقدون أنها معقدة وتؤد  إىل تكاليف إدارية. 

 

ن، أنهيا  وتفاق املوحد لنقل املواد اليت يعتقد أحباا املحلبة، وخاحة املسيتخدم وتتضمن تعديالت أحكام اال -19

حتمل أكئ إمكانية لتعزيز استخدام النظام املتعدد األطراف وزيادة املدفوعات واملسياهمات القائمية عليى املسيتخدمني يف     

 حندوق تقاسم املنافع بحورة مستدامة وميكن توقعها، ما يل   
 

  وقيد اقيرتح   11-6والتكيافؤ بينهميا لييؤ مؤاتييا للميادة      عالية جيدًا   11-6و  4-6إن معدالت املادتني .

% أو حتيى أقيل مين ذليك. واقيرتح آخيرون       1.5% إىل 1.44مين   4-6البع  ختفي  املعيدالت للميادة   

 %. 1.11% إىل 1.5من  11-6ختفي  معدالت املادة 

  ذات الحلة كاتفاقية ترخيص معيارية تشتمل على إطار زميين   واألحكام 4-6واقرتح البع  حياغة املادة

 حمدد لتقاسم املنافع إذا أدرجت نسبة ضئيلة من املواد من النظام املتعدد األطراف يف املنتج النهائ .

     ويف حني أن العديد من أحباا املحلبة قد دعموا جعل مجيع املدفوعات إلزامية وبالتيال  حيذف امليادة

البييذور اليييت تسييوق أحييناف يف إطييار فاييية األحييناف النباتييية، تعييارض هييذه    ، فييإن شييركات 6-8

 االقرتاحات.

  لتخفي   2-9، وإعادة النظر يف بند اإلنهاس يف املادة 5-6احلد قدر اإلمكان من التزامات اإلبالغ يف املادة

 تكاليف املعامالت بالنسبة لشركات البذور. 

 

املتضمنة يف االتفاق املوحد، مثيل  امليواد املتاحية    عددا من املفاهيم  توضي كما اقرتح أحباا املحلبة بأن يتم  -21

 بال قيود  و املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة قيد التطوير . 
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على املزيد من آراس املستخدمني بشأن األحكام احلالية لالتفاق املوحد لنقل املواد، وأيضيا بشيأن    االطالعوميكن  -21

 1.9التعديالت قيد املناقشة، يف الورقتني الفنيتني للدراسة 
 

 إدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف
 

أحباا املحلبة أنها تؤثر على أولئيك اليذين ييديرون جمموعيات امليادة الوراثيية،       تشمل العوامل اليت يعتقد  -22

إلدراج امليوارد الوراثيية النباتيية لألغذيية     وعليى اسيتعدادهم    حتت إدارة وإشراف األطراف املتعاقدة ويف اجمليا  العيام،  

 والزراعة يف النظام املتعدد األطراف، ما يل    
 

   ات واليينظم الوطنييية للببييوث الزراعييية فيمييا يتعلييق بتنفيييذ   اخنفيياض وعيي  وقييدرة مييوظف  احلكوميي 

 التزامات املعاهدة؛

 يف التشريعات الوطنية أو التدابري األخرى لدعم تنفييذ النظيام املتعيدد األطيراف لتيوفري       الضعفأو  النقص

 التمويل املنتظم لبنوك املواد الوراثية؛

  املرتبطية   املتوخياة  حية فيميا يتعليق باملخياطر    الثقية بيني بعي  املسيتخدمني وامليزودين، خا      عدماستمرار

 للمواد املقدمة وااوف من أن املواد  ستتسرا خارج النظام .    بئاسات االخرتاع 

  إلدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطراف عليى املسيتوى    االستعداديزداد

ن وغريهم من املستخدمني ا ليني يف جما  الببوث وسلسلة التطوير دعمهيم  والوطين، عندما يظهر املرب

 للنظام املتعدد األطراف. 

  إجراسات االمتثا  املزيد من املساهمات باملواد يف النظام املتعدد األطراف.  تنفيذسيسهل 

 

املتواجدين ضيمن   واالعتبارينيتشمل العوامل اليت يعتقد أحباا املحلبة أنها تؤثر على األشخاط الطبيعيني  -24

الواليات القضائية لألطراف املتعاقدة، واليذين حيتفظيون ايوارد وراثيية نباتيية لألغذيية والزراعية، وعليى اسيتعدادهم           

 إلدراج املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ما يل   
 

 ة النباتية لألغذية والزراعة من األشخاط عدم وضوح بشأن العملية الرمسية للمساهمة باملوارد الوراثي هناك

ن ون للمادة الوراثية وقيموحمتمل مقدمون. وهناك أيضا جوانب تقنية يود توضيبها واالعتبارينيالطبيعيني 

عليها، مثل كيفية إدارة اهلجينة منها أو حتديد أولويات املواد اليت ه  مكلفة للبفاظ عليها )أ  احلفظ 

 يف األنابيب املخئية(.

     ليؤ هناك اعرتاف رمس  من اجلهاز الرئاس  ألولئك األشخاط الطبيعيني واالعتبياريني اليذين ييدرجون

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف النظام املتعدد األطيراف. كميا أني  ال يوجيد أيضيا أ  جهيود       

د يف النظيام املتعيدد األطيراف.    ن امليوا ون واالعتباريوتواحل لشرح أهمية وقيمة أن يدرج األشخاط الطبيعي

                                                      
study-http://www.planttreaty.org/content/background-توفرتني على العنوان التال   أعاله. الورقتني الفنيتني م 4أنظر أيضا احلاشية   9

1-paper. 

http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1


IT/OWG-EFMLS-2/14/6 10 

واليبع    بهيا وهناك بع  شركات البذور اليت تساهم بالفعل بياملواد لبنيوك اجلينيات الوطنيية اااحية      

 انخر قد يتبع كجزس من اجلهود ااريية. 

  قد تقوض املساهمة انتجات الببوث اليت ه  يف مرحلتها املتوسطة أو النهائية، من قبل أحباا املوارد

 قطاع اااط، ميزتهم النسبية حيا  املنافسني انخرين يف السوق.  من ال

    ال ترى شركات البذور اليت تستخدم فاية األحناف النباتية ضرورة املساهمة يف النظام املتعيدد األطيراف

اا أن إعفاس املربني من نظام االحتاد من أجل فاية األحناف اجلديدة من النباتات، يسم  فعال حبريية  

ومن غري املرج  أن يتم املشاركة بياملواد الييت ليديها    حو  إىل املادة الوراثية التجارية من الطراز األو . الو

 براسة اخرتاع إىل أن تنته  مدة الئاسة وتحب  متاحة حبرية. 

  د أن املزيد من األطراف املتعاقدة تدرج املواد يف اجملا  العيام قبيل أن تيدرج امليوا     رؤيةتود شركات البذور

 اااحة بها.

  .يرتدد املزارعون عن املساهمة يف املواد يف غياا تطبيق حقوق املزارعني 
 

 األول امللحقتغطية النظام املتعدد األطراف: التوسع يف 
 

األو  إىل مجييع ا احييل ايا يف ذليك      امللبيق أظهر معظم املشاركني يف االستبيان اهتماما قوييا بالتوسيع يف    -23

األقارا الئية، وأشار العديد منهم على وج  التبديد بأن  ميكن توقع زيادة يف استخدام النظام املتعدد األطراف بسبب 

األو . وعلى الرغم من أنهم يدعمون مثل هذا التوسع، ييرى بعي  أحيباا املحيلبة أن التوسيع يف       امللبقالتوسع يف 

و  ينبغ  أن يتم يف نفؤ الوقت مع جذا املزيد من األطراف املتعاقدة لالنضيمام إىل املعاهيدة وإىل املسياهمة يف    األ امللبق

يرى انخرون أن الرتكيز على إجراس بع  التغيريات يف االتفياق املوحيد   النظام املتعدد األطراف وحندوق تقاسم املنافع. و

ا احيل اليت جتذا أكئ قدر من االهتمام مين قبيل أحيباا املحيلبة،     لنقل املواد هو بالفعل ممارسة قيمة. وتشمل 

تلك اليت تتمتع بأكئ قيمة جتارية مثل فو  الحويا وااضروات وخحوحا الطماطم ونباتات الزينة، ولكن أيضيا العدييد   

هماهليا.  إوحييو  دون   من ا احيل الحغرية وغري املستغلة اهلامة لألمن الغذائ ، اا أن إدراجها قد يعزز استخدامها

، وهيم  2113 تشيرين األو  /أكتيوبر  12ويف هذا السياق أشار معظم املشاركني إىل دخو  بروتوكو  ناغويا حييز النفياذ يف   

وبالتال ، فإنهم قد أبيرزوا احلاجية    .امللبقخيشون أن ذلك قد يؤد  إىل خف  كبري يف استخدام املواد غري املدرجة يف 

إىل مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، مع ضمان تنفيذ بروتوكو  ناغويا على حنيو   إىل توسيع امللبق األو 

 .يقوم على الدعم املتباد  مع املعاهدة
 

 آليات تقاسم املنافع غري النقدية لتعزيز استخدام النظام املتعدد األطراف
 

املحيلبة أن الوحيو  امليسير ضيمن النظيام املتعيدد       ، أشار العدييد مين أحيباا    1-14يف املادة  حمددكما هو  -25

األطراف هو فائدة كبرية للجميع، وال سيما البلدان النامية. وال جيب االستخفاف باألثر اإلجياب  الذ  مت حتقيقي  مين   

والزراعية   حلة تعزيز وتطوير الوحو  امليسر إىل املوارد الوراثية النباتيية لألغذيية  اخال  ضمان الوحو  امليسر، وينبغ  مو

البذور أن الوحو  امليسر  قطاعمن خال  التدابري اليت يتعني وضعها من قبل اجلهاز الرئاس . وأكد نحف املشاركني من 

هو فائدة كبرية. وأشارت العينة األخرى أن الوحو  إىل املواد أمر هام جدا، ولكن جيب أن يكون محبوبا بالقيدرة عليى   
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الحلة والتكنولوجيا الستخدامها، لذلك حتتاج البلدان النامية إىل احلحو  على آلييات  استخدام املواد، واملعلومات ذات 

 تقاسم منافع أخرى لتعظيم استخدامها للنظام املتعدد األطراف. 

 

. وقيد أكيد أحيباا املحيلبة أيضيا عليى أهميية نقيل         1-4مت التأكيد على أهمية تباد  املعلوميات يف القسيم    -26

ن من احلكومات وشركات البذور كيف أن نقل التكنولوجييا  ولتقاسم املنافع غري النقدية. وأبرز املشاركالتكنولوجيا كآلية 

حاسم لبناس قطاع الرتبية ا لية والبذور يف البلدان النامية. وأكدت منظمات املزارعني على ضيرورة   أمرمع بناس القدرات 

التكنولوجيا. وشدد العديد من أحباا املحلبة عليى أهميية بنياس    دعم تربية النباتات القائمة على التشارك كنشاط لنقل 

حملييا، وعمليية إكثيار البيذور القائمية عليى امليزارع، وححيو           املتكيفية القدرات يف بنوك اجلينات، وتربية األحيناف  

 تهيا ليسي  أحباا احليازات الحغرية على البذور من األحناف ا سنة. وأقروا بأن األدوات على اإلنرتنت مفيدة ولكن

وبنياس   اليوع  قوييا مين    عنحيرا بناس القدرات يتطلب التنفيذ عليى أرض الواقيع. وينبغي  أن يكيون هنياك      كافية اا أن 

القدرات جلميع اجلهات الفاعلية يف مشياريع حيندوق تقاسيم املنيافع )مثيل اجملتمعيات الزراعيية، وبنيوك اجلينيات،           

 واملؤسسات احلكومية، واملربني(. 
 

 يت تؤثر على االستعداد للمساهمة يف صندوق تقاسم املنافعالعوامل ال 3-3
 

 القائمة على املستخدمني اإليراداتالعوامل اليت تؤدي إىل النقص احلالي يف 
 

وافق أحباا املحلبة مع جمموعة العمل يف استعراضيها للعواميل الييت أدت إىل الينقص احليال  يف إييرادات        -24

وكانيت العواميل التاليية مشيرتكة أيضيا يف اليردود عليى االسيتبيانات          املسيتخدمني. حندوق تقاسم املنيافع القيائم عليى    

واملقابالت  سرعة تربية النبات؛ وتوافر املواد؛ ونوع املواد؛ واملحادر البديلة للمواد؛ وتفاد  تنفيذ االتفاق املوحد لنقيل  

 املعيامالت ت الدفع بني عقود اايارات؛ وتكاليف املواد واملشكلة املتعلقة باملدفوعات الطوعية؛ وغياا التوازن يف معدال

 بالنسبة إىل املستخدمني. 
 

 اسرتاتيجية متجددة لتعبئة األموال عناصرصندوق تقاسم املنافع: 
 

أن النهج املبتكرة املختلفة متداخلة ومرتابطة وبينها اعتماد متباد ، وتتعني معاجلتها معا  2/2114أكد القرار  -28

تدفق دخل كاٍف ومستدام لحندوق تقاسم املنافع. وكما  باعتبارها طيفا من نهج مبتكرة ومتنوعة ميكن أن تشكل جزسا من

خمتلفة ميكن أن جتتمع معا لتيوفري دخيل    ناحرع، هناك  10من االجتماع األو  جملموعة العمل 4هو موض  يف الوثيقة 

كاف لحندوق تقاسم املنافع، اا يف ذلك النهج القائمة على املستخدمني الييت تيرتاوح مين الينهج القائمية عليى االتفياق        

رة عليى  املوحد لنقل املواد إىل النهج غري القائمة على االتفاق املوحد لنقل املواد، مثل ما يسمى بالنهج النروجي  أو القيد 

ومن العناحر األخرى املساهمات اليت ستقدمها األطراف املتعاقدة، واملؤسسيات  إقامة اتفاقات مع اجملموعات الحناعية. 

ااريية وغريها، من خال  مزيد من العمل على مجع األموا  من خال  املسيار التيال  للخطية االسيرتاتيجية     واهليئات 

إمكانات كيل نهيج ابتكيار  وتقيدير قيمية خمتليف       لى جمموعة العمل تقدير لتنفيذ حندوق تقاسم املنافع. وسيتوجب ع
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الفّعيا  للميواد ذات الحيلة    ووحتديد اإلجراسات الداعمة الالزمة إلجناحها؛ على سبيل املثا ، التوفري الفيور    املكونات

قويا لنهج سيخلق حزمية   اليت يف حيازة األطراف املتعاقدة مجيعها. وكما هو موض  أدناه، أظهر أحباا املحلبة دعما

 من التدابري لزيادة دخل حندوق تقاسم املنافع من خال  عناحر خمتلفة. 
 

 املساهمون
 
وتسياعد عليى تعزييز     أعاد أحباا املحلبة التأكيد على أهمية املعاهدة، اليت توفر منفعية عامليية للمجتميع،    -29

األمن الغذائ  العامل ، واحلفاظ على التنوع البيولوج ، والتكيف مع تغري املناخ. وبالتال ، فإنهم يرون أن دعم املعاهدة 

مسؤولية كئى على عاتق أحباا املحلبة لتتمكن املعاهدة من إجناز مهمتها احلامسية.  وتوقيع العدييد مين أحيباا      

 ت إلزامية للدو  املتقدمة وطوعية للبلدان النامية.  املحلبة أن تكون املساهما

 

ويف حني أن مجيع أحباا املحلبة يتوقعون أني  ينبغي  أن تنبيع ححية كيبرية مين التموييل مين األطيراف           -41

املتعاقدة، يقّر معظمهم أن  ينبغ  على مستخدم  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة أن يساهموا أيضيا يف حيندوق   

قيوم بتسيويق   ي اليذ  البذور ه  املستخدم الرئيس  للموارد الوراثيية النباتيية لألغذيية والزراعية      قطاعتقاسم املنافع. وإن 

األحناف وغريها من املنتجات. وأعرا مجيع املشاركني من شركات البذور عن استعدادهم للمسياهمة يف حيندوق تقاسيم    

طراف املتعاقدة أن تكون واقعية فيما يتعلق بالدخل ا تمل الذ  سيتولد املنافع، ولكنهم شددوا على أن  يتعني على األ

مسياهمات  النقديية   ألهميية وقيمية     البذور أيضا يف أن يتم االعرتاف ب قطاعرغب يمن خال  االتفاق املوحد لنقل املواد. و

 يد من الببوث والرتبية. وغري النقدية للمعاهدة، اا يف ذلك توافر املواد حتت فاية األحناف النباتية ملز

 

وأشارت شركات البذور أيضا إىل أن توفري املساهمات املستقبلية غري القائمة على االتفاق املوحد لنقل املواد مين   -41

الحناعة، سوف يعتمد على كيفية تقاسم املنافع النقدية يف االتفاق املوحد لنقل املواد كجزس من عملية التعزيز. وال ميكين  

شركات البذور ستدعم حزمة من التدابري فيها زيادة كبرية لكل من تيوفري اليدخل مين خيال  االتفياق املوحيد        التوقع أن

 لنقل املواد واملساهمات غري القائمة على االتفاق املوحد لنقل املواد. 

 

من املعاهدة، لتعبئة املسياهمات   6-14جياد آلية، وفقا للمادة إ على ضرورةوشدد العديد من أحباا املحلبة  -42

الطوعية من اجلهات الفاعلة يف جما  اإلمدادات الغذائية، مثل حناعة املواد الغذائية وجتار التجزئة، الذين يسيتفيدون  

 أيضا من القيمة املتولدة من استخدام املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 

 

. املسياهمات الطوعيية  ىل أن  ينبغ  استكشاف جمموعة أوسع من محيادر  وأشار بع  أحباا املحلبة أيضا إ -44

جليذا التموييل للمشياريع أو اليئامج اااحية مين       حيندوق تقاسيم املنيافع إمكانيات كيبرية       ملساندةولألسباا الداعية 

جهيود مجيع   املنظمات املتعددة األطراف واملؤسسات واهليئات ااريية األخرى، وينبغ  أخيذ ذليك بعيني االعتبيار يف     

 . للخطة االسرتاتيجيةاألموا  يف املستقبل من خال  املسار التال  
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وأشارت منظمات اجملتمع املدن  أنها لن تسيهم يف التموييل املباشير، ولكين ميكنهيا أن تكيون مفييدة لتعزييز          -43

 مساهمات التمويل من بع  اجلهات املاحنة، مثل املؤسسات.
 

 النهج املبتكرة
 

لقد عرضت وجهات نظر أحباا املحيلبة بشيأن إعيادة النظير يف     : 11-6و 8-6و 7-6إعادة النظر يف املواد  -45

1الورقتني الفنيتني للدراسة مواد االتفاق املوحد لنقل املواد، ويتم معاجلتها ازيد من التعمق يف 
ويرى معظم أحباا . 11

ل، واملسياعدة يف تكيافؤ الفيرط. وعيالوة عليى ذليك، فقي         املحلبة أن جعل املدفوعات إلزامية من شأن  تعزييز التمويي  

، امليدفوعات الطوعيية متييل إىل االنقطياع عنيدما تكيون هنياك        ناملدفوعات اإللزامية ميكنها أن توفر دخل ثابت، ايا أ 

شركات البذور اليت تبيع امليواد اوجيب فايية األحيناف النباتيية امليدفوعات        وتعارضفرتات من الركود االقتحاد . 

ألنها تشعر أنها توفر بالفعل الوحو  من خال  إعفاس املربني، أو إذا مت إدخا  امليدفوعات جلمييع املنتجيات     ،اإللزامية

دا مقارنية باملنتجيات الييت ال    ا مية، فإن نسبة السداد جيب أن تكون أعلى للمنتجات اليت حتد من االستخدام جمد

 تقيد االستخدام اإلضايف للببوث والرتبية. 

 

، عليى أن ُتبسيم مين امليدفوعات املسيتبقة بنياس عليى تسيويق         على املوارداملدفوعات املقّدمة مقابل احلصول  -46

املحلبة هذا النهج ورأوا أن باإلضافة إىل السداد املبكر، قد يشجع نهج مثل هذا شركات  أحباامنتج  أيد العديد من 

البيذور، ايا أنهيم رأوا أني  مين       قطياع البذور على تباد  املواد والتكنولوجيا مع املزودين. وعارض آخرون، خاحية مين   

 الحعب املساهمة قبل معرفة ما إذا كانت املواد تهم املستخدم. 

 

أيد هذا الينهج العدييد مين     مساهمات األطراف املتعاقدة القائمة على عمليات البيع العادية للبذور: تشجيع -44

االستشارية للببوث الزراعية الدولية، واملزارعني، ومنظمات اجملتمع املدن ، املشاركني من قبل احلكومات، واجلماعة 

وسييعود  نفيذ وسيسم  بتكافؤ الفرط بني مجيع الشيركات.  وشركات البذور الحغرية، اا أن  يبدو أن  النهج األبس  للت

قرار كيفية مجع وتقديم هذه املساهمات لكل بلد، على أساس جدو  ناشب عن مناقشات اجلهاز الرئاسي ، يف حيني أن   

 عقطيا بع  البلدان قد حتتاج إىل تضمني هذه املساهمات يف ميزانياتها الوطنية، والبع  انخر قد يقرر أن جيمعهيا مين   

البذور أو من مجعيات . وذكر أحباا املحلبة أنهم يناقشون إمكانية وجود، يف بلد معني،  آلية لتقاسم األعبياس وافقيت   

 عليها احلكومة والحناعة، حيث يوفر كل منهما مساهمة معينة على أساس منتظم. 

 

    .النظام املتعدد األطرافتوسيع نطاق تغطية البذور،  قطاعكل  وخحوحادعم مجيع أحباا املحلبة،  -48
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 األولويات يف استخدام األموال
 
بغي  لحيندوق تقاسيم املنيافع أن يسيتثمر يف مشياريع أقيل ولكين مين          ني  رأى العديد من أحباا املحلبة أني  -49

 من قبل شركات البيذور واملؤسسيات   املساهمات الطوعيةا تمل أن يكون هلا تأثري أكئ. وقد جتلب املشاريع مثل هذه 

هذه املشاريع الكبرية بتعياون وثييق ميع الشيركاس يف      تحميماملاحنة املتعددة األطراف، وكذلك األطراف املتعاقدة. وينبغ  

تنميية الزراعيية ، مين أجيل     لل اليدول   حيندوق الاملعاهدة، مثل مراكز اجلماعة االستشارية للببوث الزراعية الدوليية، و 

للمميولني ا يتملني. وميكين أن تنطيو  عليى شيراكات بيني القطياعني العيام          حتسني تأثري املشروع وتعزييز جاذبيتي    

ر جاذبيية للمسيتخدمني   واااط، وال سيما يف إضافة قيمة إىل املواد ضمن النظام املتعدد األطراف، وبالتال  جعليها أكثي  

 واسرتعاس الهتمام اجلهات املاحنة األخرى. 

 

أحباا املحلبة من املزارعني أو منظمات اجملتمع املدن  الرتكيز ومن حيث أولويات التمويل، يف حني يدعم  -31

الواض  لحندوق تقاسم املنافع على إدارة تنوع ا احيل على مستوى املزارع، ترى شركات البذور واجلماعة االستشارية 

دارة عليى مسيتوى   للببوث الزراعية الدولية وغريهم من أحباا املحلبة أن  ال ينبغ  أن يتعامل الحندوق فقي  ميع اإل  

املزارع، ولكن جيب الرتكيز أيضا على إضافة القيمة للمواد يف النظام املتعدد األطراف من خال  تقيييم أفضيل، وأنشيطة    

 ، وحتسني نظم املعلومات وتطوير التكنولوجيا ونقلها.  مرحلة إعداد األمسا 

 

ينبغي  عليى املشياريع الييت تركيز عليى         أن وأشار أحباا املحلبة من املزارعني أو منظمات اجملتمع املدن  -31

ليدعم إدارة البيذور، ميع ميداخالت تركيز      إدارة تنوع ا احيل على مستوى املزارع أن تعزز قدرات منظمات امليزارعني  

وييرى اليبع  أني  ينبغي  أن يكيون مين املمكين جيذا التموييل مين بعي             اجلماع .  والحونعلى الرتبية التشاركية 

أحباا املحلبة انخرون أن  ينبغ  أن يركز هيذا النيوع مين املشياريع      وأشاراملؤسسات لتمويل هذا النوع من املشاريع. 

رع، وأني  جييب إقامية    على املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت تواج  خمياطر الظيروف يف مواقعهيا ويف امليزا    

خيارج املواقيع الطبيعيية، إلتاحية امليواد يف إطيار النظيام املتعيدد          معنيية بالحيون  الرواب  مناسبة مع مرافيق ومؤسسيات   

 األطراف. كما أنهم يشددون على ضرورة الرتكيز على احلفظ يف املوقع يف مراكز املنشأ والتنوع. 

 

تعاقيدة، وشيركات البيذور، واجلماعية االستشيارية للببيوث الزراعيية        وأشار العديد من املشاركني )األطراف امل -32

حتفيز  يف زيادة قيمة واسيتخدام امليوارد الوراثيية     يقوم بدورالدولية، وغريهم( أن  ينبغ  على حندوق تقاسم املنافع أن 

مرحلية إعيداد   نشيطة  األطيراف، مين خيال  دعيم أنشيطة مثيل التقيييم، وأ        املتعيدد النباتية لألغذية والزراعة يف النظيام  

، أو توفري عينات املعلومات عن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتطوير النظام العامل  للمعلومات ونقيل  األمسا 

التكنولوجيات ذات الحلة، فضال عن مجع وإتاحة املوارد الوراثية النباتية لألغذيية والزراعية. ومت التأكييد عليى تعزييز      

 املؤسسات الوطنية يف البلدان النامية من االستفادة بشكل أفضل من التنوع املتاح اوجب النظيام املتعيدد   القدرات لتمكني

األطراف، وال سيما من خال  تربية النباتات والتنمية ا ليية لتسيليم البيذور. وأشيارت شيركات القطياع ااياط أني          

 .داد األمسا مرحلة إعميكنها أن تساعد يف بع  هذه األنشطة، مثل أنشطة 
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لدى أحباا املحلبة أفكار حمددة جيدا حيو  أولوييات اسيتخدام األميوا  يف حيندوق تقاسيم املنيافع، وهيم           -34

يرغبون يف املشاركة وتقديم خئاتهم يف حتديد األولويات واختيار املشاريع والئامج الييت سييتم متويليها. وهيم يشيددون      

ن أن تعزز قيمة وفائدة النظام املتعيدد األطيراف واحلاجية    على احلاجة للمشاريع الكبرية ذات التأثري العال ، واليت ميك

إىل آليات حمددة للجهات املاحنة للمساهمة يف برامج أو أولوييات حميددة )أ ، املؤسسيات ليدعم اإلدارة عليى مسيتوى       

 (. مرحلة إعداد األمسا املزارع، وشركات البذور لدعم وتقييم أنشطة 
 

 االستنتاجات   –رابعًا 
 

باا املحلبة املشاركني يف هذه الدراسة التأكيد عليى أن املعاهيدة الدوليية بالغية األهميية يف مكافبية       أعاد أح -33

، وللتكيف الزراعة مع تغري املناخ والتبديات املستقبلية. وحرح معظم املشاركني أن  كيان  و انعدام األمن الغذائ  والتغذ

و  جدا بني أحباا املحيلبة فيميا يتعليق باملسياهمة بشيكل      . وهناك حسن نية قملنظماتهمللمعاهدة أثر إجياب  واض  

إجياب  يف عملية تعزيز أداس النظام املتعيدد األطيراف وحيندوق تقاسيم املنيافع. وهيم يتوقعيون أن يحيب  النظيام املتعيدد           

 األطراف النظام العامل  الرئيس  للوحو  إىل مجيع املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. 

 

ويف الوقت نفس ، فإن أحباا املحلبة حييطون علما بأن  اليزا  هناك نقيص كيبري يف اليوع  والفهيم بشيأن       -35

النظام املتعدد األطراف على كل املستويات وعئ خمتليف جمموعيات أحيباا املحيلبة. وليذا فيإنهم قيد شيددوا عليى          

رات مين أجيل حتسيني تطبييق املعاهيدة وسيري       احلاجة ألن تضطلع املعاهدة جبهود إضافية ومنتظمة للتوعية وبناس القيد 

 العمل يف النظام املتعدد األطراف. 

 

وهناك اتفاق عام حو  التدابري الرامية إىل زيادة جاذبية النظام املتعدد األطيراف، مثيل إدراج ميواد ذات قيمية      -36

مضافة وتوفري معلومات أفضل حو  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة من خال  نظام املعلومات العامل . ويف حني 

أنها متكيني امليزارعني لتبسيني فيرط احلحيو  عليى امليوارد الوراثيية         تريد منظمات املزارعني أن ترى تغيريات من شي 

النباتية لألغذية والزراعة يف النظام ومعلومات عن املوارد مهمة هلم، فإن شركات البيذور تتوقيع أن التغييريات لتبسيني     

 شرط اإلنهاس. الدخل من خال  استخدام االتفاق املوحد لنقل املواد ستكون واقعية وستسهل التزامات اإلبالغ و

 

ويتوقع أحباا املحلبة من األطراف املتعاقدة أن يكون لديها مسؤولية كبرية يف دعم املعاهدة إلجنياز مهمتهيا    -34

البالغة األهمية، اا يف ذلك توفري التمويل لحندوق تقاسيم املنيافع، ولكينهم ييدركون أيضيا أن عليى مسيتخدم  امليوارد         

اعة أن يسهموا أيضا يف حندوق تقاسم املنافع. وأعرا مجيع املشاركني من شركات البيذور  الوراثية النباتية لألغذية والزر

عن استعدادهم للمساهمة يف حندوق تقاسم املنافع، ولكنهم الحظوا أن  جيب عليى األطيراف املتعاقيدة أن تكيون واقعيية      

د. وال يتوقيع أحيباا املحيلبة أن يعتميد     يما يتعلق بالدخل ا تمل الذ  سيتولد من خال  االتفاق املوحد لنقل املواف

، ولكينهم يتفقيون أني  ينبغي  عليى الينهج غيري        حندوق تقاسم املنافع على الدخل املتأت  من االتفاق املوحد لنقل امليواد 

 من األطراف املتعاقدة، وشركات البذور، واملنظميات واملؤسسيات   مساهمات طوعيةالقائمة على االتفاق املوحد أن جتذا 

 ة األطراف. املتعدد
 


